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A indústria Tenaris entregou, 
nessa segunda-feira (11), à Se-
cretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba, cinco respiradores 
novos para apoiar a Prefeitura no 
combate à Covid-19.

Os equipamentos foram im-
portados da China, após pedido 
de ajuda da Prefeitura feito em 
março, prevendo necessidade de 
aumento da capacidade de lei-
tos de UTI e foram entregues na 
UPA Cidade Nova, utilizada no 
momento como central de acolhi-
mento aos pacientes com corona-
vírus.

PÁG. 5

Além dos respiradores, a empresa também entregou mais 400 macacões impermeáveis, entre outros equipamentos de EPI

Cidade 
contabiliza 
28 casos 
con�irmados 
de Covid-19 

Pindamonhangaba continua 
com ações para prevenção e 
combate ao coronavírus. Na se-
gunda-feira (11), a Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu mais um re-
sultado positivo para o Covid-19. 
O teste havia sido feito em 21 
de março e estava no Instituto 
Adolfo Lutz.

Obras do Centro 
Comunitário terão 
início no Bairro 
das Campinas

Recapeamento do Anel Viário 
chega ao fim e traz mais segurança

Iniciada no último mês 
de março, a obra de recape-
amento  do Anel Viário está 
chegando ao �im, trazendo 
além do novo visual, mais 
segurança para o trânsito. 
O novo piso asfáltico, que 
substituiu o piso de�iciente 
e esburacado, faz parte do 
plano de modernização 
do pavimento das vias do 
município.

A obra foi possível graças 
a um investimento 
de R$ 4,8 milhões, 
oriundo de recursos do 
fi nanciamento de R$ 4 
milhões junto à agência 
“Desenvolve SP”

Manutenção de 
estradas rurais é 
intensi�icada

A Prefeitura Mu-
nicipal de Pindamo-
nhangaba vem dando 
sequência aos traba-
lhos de manutenção e 
conservação de estra-
das rurais.  Iniciado em 
janeiro, o trabalho de 
atendimento de urgên-

cia e emergência sanou 
as ocorrências voltadas 
por conta do período 
chuvoso e que geraram 
transtornos como que-
da de barreiras, rompi-
mento de tubulação e 
atoleiros.
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Covid-19: empresa Tenaris entrega 
cinco respiradores para Pinda
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Queimada é fogo!
O horizonte cinza denuncia. É tempo de queimadas. Qualquer 

fagulha pode atuar sobre a vegetação ressecada pela falta de 
chuvas. Os focos de incêndio podem ter origens naturais. Porém, 
a maioria dos casos tem origem humana e, em áreas urbanas, 
começam próximos a habitações.

Além de ser um crime ambiental, provocar queimadas traz sé-
rios riscos à saúde da população e pode, ainda, provocar incêndios 
de grandes proporções.

Enquanto a prefeitura alerta que provocar queimada é crime 
ambiental, nós preparamos algumas dicas para que você não seja 
um causador de incêndios.

Evite jogar bitucas de cigarro no chão
O ideal é que você pare de fumar, mas, se continuar, evite jogar 

bitucas de cigarro acesas no chão. Procure locais especí�icos de 
descarte do resto de cigarro, como coletores espalhados pela cida-
de. Ou simplesmente jogue-os apagados em uma lata de lixo.

Não solte balões
Soltar balões é crime previsto no Art. 42 da Lei de Crimes Am-

bientais. A pena para quem comete esse crime é de um a três anos 
de detenção, além disso há uma multa. Balões são um dos princi-
pais motivos para enormes incêndios �lorestais, e põem em risco 
a vida de centenas de pessoas se caírem em áreas urbanas, onde 
podem interromper até mesmo o fornecimento de energia elétrica 
por dani�icarem �ios. 

Evite queimar móveis ou lixo
Para se desfazer de lixo, muitas pessoas preferem queimá-lo 

a descartá-lo da forma correta com o auxílio de limpeza urbana. 
Não faça isso. Descarte o lixo de forma correta.

Capine a área perto de sua casa
Se você mora em áreas com alta vegetação próxima a sua casa, 

diminua o risco de queimadas capinando faixas de terra próximas 
a sua propriedade. O risco de queimadas é maior em propriedades 
cercadas com vegetação bruta, sem qualquer contenção.

Molhe faixas de terra seca
Sempre que puder, molhe faixas de terra e grama que estive-

rem secas próximas de sua residência. Dessa forma, é possível 
diminuir as chances de alguma faísca começar um incêndio de 
grandes proporções em áreas urbanas ou de preservação.

O que fazer em caso de queimadas
Em casos de incêndios próximos a residências ou em áreas de 

vegetação isoladas, o melhor a fazer é chamar os bombeiros atra-
vés do número 193. Informe a localidade, se possível em detalhes, 
para que os pro�issionais cheguem a tempo para conter as cha-
mas. Nunca tente apagá-las você mesmo! Afaste-se imediatamen-
te e espere o auxílio chegar.

Divulgação

 A Irlanda tão conhecida de nós 
pelas seus con�litos religiosos legou 
ao mundo grandes escritores e poetas 
como :Frank Fronkfort Moore( 1855-
1931), William Butler Yets ( 1865-
1939) e Oscar Wilde.

Wilde nasceu em Dublin em  1864 
e faleceu em Paris em 1939.Possuidor 
de espírito rebelde e inconformista, 
inteligência e humor �ino e sarcáti-
co, sobressaia entre os jovens da sua 
geração,vivendo a sua condição de 
homossexual que lhe custou prisão e 
humilhação em pleno período vitoria-
no que tem as tintas do preconceito 
e conservadorismo.Oriundo de uma 
família protestante e de recursos , 
estudou no Trinity College de Dublin 
e em Oxford.Fundou o Esteticismo ( 
Dadismo) que defendia o BELO em 
contraposição aos horrores da socie-
dade industrial.Foi casado e teve dois 
�ilhos:Cyril e Vyvyan para quem es-
creveu estes belos contos:” O Príncipe 
Feliz” e “ O Rouxinol”.

      O grande escritor construiu 
sólida reputação literária tendo uma 
obra vasta e diversi�icada.Seu único 
romance :” O retrato de Dorian Gray 
“ é considerado uma obra prima da 
literatura inglesa;entre outras obras 
escreveu:” De Profundis” ( um clás-
sico anarquista), “ A alma do homem 

OSCAR WILDE: UM GÊNIO DA LITERATURA MUNDIAL
sob o socialismo” e “ Balada do cáre-
cere de Reading”.Também escreveu 
contos e nove dramas para teatro e 
destacou-se também como Poeta, 
sendo bastante conhecidas no mun-

do literário:” Flores de Ouro” e “ Rosa 
Mystica”.

    Aprecio, de maneira especial, 
um Poema de sua autoria no qual  ele 
se refere a amigos. Ei-lo:

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

“ Escolho os meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer,mas 
pela pupila.
Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante.
A mim não interessa os bons de espírito nem os de maus hábitos.
Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo.
Deles não quero resposta, quero meu avesso.
Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim.
Para isso só sendo louco.
Quero-os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão 
pelas injustiças.
Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta.
Não quero só o ombro e o colo,quero também sua maior alegria.
Amigo que não ri junto não sabe sofrer junto.
Meus amigos são todos assim:metade bobeira,metade seriedade.
Não quero risos previsíveis nem choros piedosos.
Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de apren-
dizagem,
mas que lutam para que as fantasias não desapareçam.
Não quero amigos adultos nem chatos.
Quero-os metade infância  e outra metade velhice;
Crianças para que não esqueçam dos ventos nos rostos e velhos,para que 
nunca tenham pressa.
Tenho amigos para saber quem eu sou.Pois os vendo loucos e santos,nun-
ca me esquecerei que “ normalidade” é uma ilusão imbecil e estéril”.

        Re�litamos um pouco sobre a beleza dessa página de um Poeta que atra-
vessa tempos e gerações. 
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Pinda alerta população de que 
queimada é crime ambiental

Com a febre das lives musicais 
acontecendo por todo o Brasil, 
visando trazer lazer e entreteni-
mento para quem �ica em casa 
neste período de pandemia, Pin-
damonhangaba vem dando um 
grande exemplo ao realizar lives 
com os artistas locais.

Além dos músicos demons-
trarem o seu talento, de forma 
gratuita e sem custos ao tesouro 
municipal, a população da cidade 
vem demonstrando grande ade-
são e já doou mais de três tone-
ladas de alimentos para as ações 
sociais do Fundo de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba.

Somente no último �im de se-
mana a Super Live Bruta das Mães, 
com o cantor Jorge Santos, arre-
cadou 1.345 quilos de alimentos, 
entregues na última segunda-feira 
(11), no Ginásio Juca Moreira.

A ideia nasceu de uma “brinca-
deira” quando o voluntário Lucas 
Ouverney convidou seu amigo e mú-
sico Jorge Santos para uma live em 
sua casa. “Sem divulgação e apoio 
conseguimos mais de 100 quilos de 
alimento. Então tive a ideia de pro-
curar a Prefeitura e de forma mais 
organizada e com maior divulgação 
realizamos a live do último domin-

Lives de artistas locais já arrecadaram 
mais de 3 toneladas de alimentos

go que foi um grande sucesso arre-
cadando mais de uma tonelada de 
alimentos e assim ajudamos nossa 
cidade”, a�irmou Ouverney.

Parceiro neste projeto, o se-
cretário adjunto de Habitação, 
Ricardo Flores, vem incentivando 
e divulgando essas iniciativas. “É 
uma ação solidária, sem nenhum 
custo para a prefeitura e integra a 
campanha ‘Uma Mão Lava a Outra’ 
que o Fundo Social vem realizan-
do com sucesso total”, informou.

Segundo ele, as lives arreca-
dam além de alimentos, produtos 
de higiene e rações para os ani-
mais. A próxima live acontecerá 
dia 14 (quinta-feira), às 19h, com 
a Banda Nina.

Dentre alguns artistas que já 
participaram estão Cesar Barbo-
sa, DJ Yago, Ali e Danilo Santos da 
Banda Electricall, Lia de Oliveira, 
Sambatuque, Ronconi, Forró di 
Kandango, Zezinho do Cavaco e 
Banda Walesson.

Com a chegada da estação outo-
no/inverno, a incidência de ar seco 
e a falta de chuva, o acúmulo de po-
luição aumenta e torna as queima-
das mais propensas, trazendo uma 
série de problemas ambientais. A 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria do Meio Am-
biente, iniciou, neste mês de maio, a 
Campanha de Prevenção e Combate 
às Queimadas, que tem como objeti-
vo realizar educação ambiental jun-
to à população e reduzir o número 
de ocorrências no município.

A campanha será realizada com 
a distribuição de pan�letos nos bair-
ros de maior incidência, divulgação 
de material nas redes sociais e en-
trevistas de conscientização nos 
meios de comunicação local.

O objetivo é convidar a popula-
ção do município a não usar o fogo 
para a queima de lixos, conscienti-
zando a todos que a prática é peri-
gosa e pode causar prejuízo à na-
tureza e doenças às pessoas, como: 
infecção do sistema respiratório, 

asma e bronquite; irritação nos 
olhos, nariz e garganta; tosse; falta 
de ar; vermelhão e alergia na pele; 
conjuntivite e desordem cardiovas-
culares.

Denúncia - A prática da quei-
mada é considerada um crime am-
biental conforme lei 9.605/98. Para 
os infratores, vale o alerta de que 
poderão penalizados com multa. 
A Prefeitura está disponibilizando 
o aplicativo da Ouvidoria e a linha 
153 para receber denúncias de mu-
nícipes que executam a prática cri-
minosa, podendo ser feita denúncia 
anônima com envio de fotogra�ias. 
Ao presenciar uma queimada, o 
cidadão deve ligar para o telefone 
193 (Corpo de Bombeiros).

A Secretaria de Meio Ambiente 
poderá realizar futuramente, após o 
término da pandemia do covid-19, 
palestras educativas nas escolas 
públicas. “Nós temos que atuar pró-
ximo às comunidades, unir esforços 
para mudar esse comportamento e 
pensamento que muitos ainda têm 

em que atear fogo é uma forma de 
limpar uma área. Estamos concla-
mando os cidadãos de bem no en-
frentamento aos incêndios urbanos 
e intensi�icar a �iscalização”, a�ir-
mou a secretária de Meio Ambiente 
Maria Eduarda San Martin.

“Como médico, posso atestar 
que as queimadas trazem grandes 
prejuízos à saúde, entre eles desta-
camos os problemas respiratórios. 
As maiores vítimas são as crianças 
e idosos que irão recorrer aos aten-
dimentos públicos em nosso Pronto
-ocorro e UPAs”, a�irmou o prefeito 
Isael Domingues.

Outra questão que a campa-
nha irá conscientizar é de que as 
queimadas sobrecarregam demais 
o atendimento do Corpo de Bom-
beiros, mobilizando viaturas para 
atender esses casos. “Diminuindo 
as queimadas podemos deixar nos-
sos bombeiros concentrados para 
atuar nas ocorrências que salvam 
vidas”, explicou o secretário de Se-
gurança José Sodário Viana.
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O Cadastro Único de Pindamonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, está realizando uma nova modalidade de atendimento: 
as videoconferências, utilizando a ferramenta Google Meet. 
Este tipo de atendimento ocorrerá apenas durante o período 
que vigorar o estado de calamidade pública e pode ser solici-
tado pelo site www.cadastrounicopinda.com.

Até o momento, cerca de 10 famílias foram atendidas 
por esta modalidade e elogiaram a iniciativa.

Cadastro Único inicia 
atendimentos por 
videoconferência
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cidade

Importante acesso de ligação 
entre diversas regiões de Pinda-
monhangaba, o Anel Viário nunca 
tinha recebido um recapeamento 
total de seu pavimento. Iniciada 
no último mês de março, a obra 
de recapeamento da via está che-
gando ao �im, trazendo além do 
novo visual, mais segurança para 
o trânsito.

Os trechos mais precários da 
via concentravam-se entre a ro-
tatória da Rua Suíça (acesso a 
Moreira César) e a rotatória do 
João do Pulo (Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso), contemplando 
a rotatória do Tenda e a região do 
Parque da Cidade, totalizando 4 
quilômetros desta via totalmente 
recapeada.

O novo e moderno piso asfálti-
co que substituiu o piso de�icien-
te e esburacado vem recebendo 

Recapeamento do Anel Viário 
chega ao �im e traz mais segurança

Obras do Centro 
Comunitário terão 
início no Bairro das 
Campinas

 

a aprovação dos motoristas que 
utilizam a via e a obra faz parte 
do plano de modernização do pa-
vimento das vias do município.

A obra foi possível graças a um 
investimento de R$ 4,8 milhões, 
oriundo de recursos do �inancia-
mento de R$ 4 milhões junto à 
agência “Desenvolve SP”.

O Departamento de Trânsito 
também está trabalhando para 
iniciar nos próximos dias a �isca-
lização de caminhões nesta via, 
quando será implantado o con-
trole eletrônico para inibir que 
veículos pesados utilizem a rua 
como fuga de pedágio.

“Estamos chegando a 60% de 
execução do contrato. Começa-
mos pelo anel viário e agora ire-
mos partir para outras 18 ruas 
de diversos bairros da cidade. A 
próxima via que receberá o reca-

peamento será a Rua Monteiro 
de Godoy no bairro do Bosque, 
que está com o piso asfáltico em 
estado lastimável”, a�irmou a se-

cretária de Obras e Planejamento 
Marcela Franco.

Em seguida, algumas ruas 
com mais deficiência dos bair-

ros Santana, Alto Cardoso, Man-
tiqueira, Vitoria Park e Ara-
retama também receberão as 
melhorias.

Um anseio de muitos 
anos dos moradores do 
Bairro das Campinas está 
próximo de se tornar rea-
lidade. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba assinou, 
no último dia 7, o contra-
to de homologação com a 
empresa Marcondes Lima, 
vencedora do processo lici-
tatório (Tomada de Preço nº 
01/20) para construção de 
um Centro Comunitário no 
Bairro das Campinas, região 
leste do município.

O investimento total do 
empreendimento será de R$ 
735 mil e conta com emen-
das impositivas do vereador 
Osvaldo Negrão e Roderley 
Mioto. A obra terá uma área 
construída de 430m2 e será 
iniciada no �inal deste mês 
com prazo de entrega de 8 
meses.

O prefeito Isael Domin-
gues demonstrou satisfa-
ção em atender mais uma 
reivindicação. “O bairro 
das Campinas não tem um 
espaço comunitário para 
suas atividades. Após ouvir 
as demandas da Associação 
dos Moradores, bem como 
de outras lideranças deste 

bairro, agora chegou a hora 
da Prefeitura atender essa 
reivindicação”, comentou o 
prefeito.

Segundo Marcela Franco, 
secretária de Obras e Plane-
jamento, “essa obra vai ser 
importante para incremen-
tar as atividades de convívio 
social e com certeza com o 
�inal desta pandemia os mo-
radores terão um agradável 
ponto de encontro”.

Ela frisou, que ao contrá-
rio do que era realizado no 
passado, este Centro Comu-
nitário não utilizará recur-
sos da Educação, preser-
vando recursos desta pasta 
para atender a comunidade 
escolar do município.

Outros bene�ícios - O 
Bairro das Campinas está 
recebendo atualmente uma 
das três unidades do CEAP 
– Centro de Educação Avan-
çada de Pindamonhanga-
ba, que irá funcionar como 
Escola de Tempo Integral e 
também o Programa Meu 
Bairro é Legal, que bene�i-
ciará em breve os morado-
res com segurança jurídica 
para obter a escritura de 
seus imóveis.

O Residencial Pasin está re-
cebendo o término do recape-
amento asfáltico total nas ruas 
do bairro e ao mesmo tempo o 
Departamento de Trânsito da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
vem executando a pintura de si-
nalização de trânsito.

“Com o asfalto novo, o bairro 
ganha novo visual, os imóveis são 
mais valorizados e com a pintura 

nas vias o trânsito �ica mais se-
guro para os motoristas, ciclistas 
e pedestres”, a�irmou o prefeito 
Isael Domingues.

Ciclofaixas - Outro trabalho 
intenso do Departamento de 
Trânsito refere-se à sinalização 
vertical com colocação de faixas 
indicativas em ciclofaixas e rota-
tórias da cidade.

“Nosso objetivo é deixar os es-

paços bem identi�icados com pla-
cas novas para trazer segurança 
na mobilidade”, a�irmou o secre-
tário Adjunto de Segurança, José 
França Vidal.

Na última semana, a ciclofaixa 
do bairro Boa Vista recebeu no-
vas faixas indicativas, bem como 
a rotatória do Anel Viário, em 
frente ao condomínio Colonial 
Village.

Pasin recebe sinalização em asfalto novo

Os bene�iciários do Bolsa Fa-
mília que perderam a data para 
a retirada da cesta básica do Pro-
grama Alimento Solidário, pode-
rão retirá-la nos próximos dias, 
segundo o cronograma estipula-
do pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura.

Nos dias 12 e 13 de maio será 
a data para atendidos no Castoli-
ra, Centro, Cidade Nova e Moreira 
César. E dias 18 e 19 de maio, para 
atendidos na 
região do Ara-
retama.

Importante 
destacar que, 
por enquanto, 
as cestas bási-
cas são somen-
te para os be-
ne�iciários do 
Bolsa Família, 
com o nome na 
lista fornecida 

Assistência Social divulga datas para retirada de 
cestas remanescentes do “Alimento Solidário”

pelo Governo do Estado. A retira-
da deve ser feita pelo responsável 
familiar, apresentando RG, CPF e 
Cartão do Bolsa Família.

Os locais para retirada das 
cestas são: Escola Municipal Pro-
fessora Madalena Caltabiano Sa-
lum Benjamin, para atendidos na 
região do CRAS Araretama; Es-
cola Municipal Professora Julieta 
Reale Vieira, para atendidos do 
CRAS Castolira; Ginásio de Espor-

tes Juca Moreira, para atendidos 
do CRAS Centro; EM Prof. Ruth 
Azevedo Romeiro, para atendi-
dos pelo CRAS Cidade Nova; Pro-
jeto Jataí, para os atendidos pelo 
CRAS Moreira César.

É importante seguir dia e ho-
rário corretos. A listagem dos be-
ne�iciados está nos locais de reti-
rada e no site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

A Secretaria de Assistência So-
cial da Prefeitu-
ra conta com o 
apoio da Secre-
taria de Espor-
tes, Secretaria 
de Educação, 
Fundo Social de 
Solidariedade e 
outros setores 
da Prefeitura, 
além do Exér-
cito e Projeto 
Jataí.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Anel Viário nunca havia recebido recapeamento total do seu pavimento
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A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 233/2019 de “aquisição de fogões industriais”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 16/04/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 180/2020 Empresa: LMP FERNANDES DE MAGALHÃES

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 301/2019 de “aquisição de formula infantil”, 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 150/2020 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

ATA nº 151/2020 Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 303/2019 de “aquisição de televisor de 42”, smart tv 
led 49” e smart tv led 60” ”, 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 172/2020 Empresa: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 304/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 11/03/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 169/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 306/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 03/03/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 155/2020 Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ATA nº 156/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 307/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 17/04/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 181/2020 Empresa: MARIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
ATA nº 182/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 002/2020 de “aquisição de móveis e eletrodomésticos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 11/03/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 164/2020 Empresa: DEKORE COMÉRCIO E SERVIÇOS S. J. CAMPOS LTDA 
ATA nº 165/2020 Empresa: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI 
ATA nº 166/2020 Empresa: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP
ATA nº 167/2020 Empresa: M.V. DOS S J DE ALMEIDA
ATA nº 168/2020 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 003/2020 de “aquisição de equipo para bomba de 
infusão”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 154/2020 Empresa: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 004/2020 de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de segurança desarmada”, com validade de 12 meses, assinadas em 
18/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 152/2020 Empresa: EFAH SEGURANÇA PRIVADA EIRELI – ME

***

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 011/2020 (PMP 861/2020) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de diagnósticos por imagem radiológica com fornecimento de 
equipamento, software, materiais, insumos e mão de obra por profissionais especializados 
necessários à execução dos serviços, pelo período de 12 meses”, para alteração do termo de 
referência. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 067/20 – LIMPEZA DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o EDUARDO HENRIQUE COSTA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA, QUADRA 03 – LOTE 05 inscrito 
nesse município sob a sigla SO1211.03.005.000, 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 068/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o JAIRO MENEZES DE OLIVEIRA responsável 
pelo imóvel situado a RUA JABOTICABEIRA Bairro IPIRANGA, QUADRA I – LOTE 36 inscrito 
nesse município sob a sigla SE23.07.11.037.000, 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

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretária Municipal de Habitação

Pronunciamento conclusivo da REURB previsto no art. 40 da Lei Federal nº 13.465/2017.
Procedimento de Regularização Fundiária: 01/2019
Modalidade: REURB-S (Interesse Social)
Rito: Sem Demarcação Urbanística Prévia
Legitimado: Munícipio de Pindamonhangaba – De Ofício – Art. 7º I do Decreto Federal nº 9.310/2018
Matrícula de Origem:
Tipo: REURB-S em área particular
Parcelador não identificado

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO PAULINO DE JESUS II

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Município de Pindamonhangaba-SP, 
legitimado nos termos do art. 14, I da Lei Federal nº 13.465/2017;  art. 7º I do Decreto Federal nº 
9.310/2018 c/c item 227 da CGJ-SP 51 e devidamente qualificado nos autos objetivado e instrução 
formal de regularização fundiária por interesse social do núcleo urbano informal denominado 
NÚCLEO PAULINO DE JESUS II.

O procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao pronunciamento 
do processamento administrativo da REURB.

Durante a tramitação do procedimento, verificou-se que o bairro é dotado de sistema de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, pavimentação, destinação 
de águas pluviais, cumprindo, portanto, a totalidade das infraestrutura essenciais previstas no § 
3º do artigo 36 da Lei Federal nº 13.465/2017, não havendo intervenções a serem executadas. 
Constatou ainda que há área abrangida pela REURB-S não está localizada em áreas de risco ou 
em áreas de preservação ambiental.

Quanto aos ocupantes, estes estão completamente identificados no referido processo 
administrativo individual, devidamente vinculados à sua unidade imobiliária e ao seu respectivo 
reconhecimento de posse nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 13.465/2017.

Portanto, DECLARO regularizado nos termos da Lei os seguintes ocupantes identificados, 
OUTORGANDO A LEGITIMAÇÃO DE POSSE, (art. 18 do Decreto Federal nº 9.310/2018) conforme 
listagem abaixo:

 
Quadra “ A “    -  Rua Manoel de Jesus  

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

01 A 01 R: Manoel de Jesus, 14 João Bosco dos Santos

02 A 02 R: Manoel de Jesus, 09

03 A 03 R: Manoel de Jesus, 08 Raymundo Bispo da Conceição

04 A 04 R: Manoel de Jesus, 210

05 A 05 R: Manoel de Jesus, 212 Alcilene Cristina Campos Biondi

06 A 06 R: Manoel de Jesus, 202 Sidney Anderson Silva Diniz

07 A 07 R: Manoel de Jesus, 214 Gilson Ney Aparecido Valerio Filho

08 A 08 R: Manoel de Jesus, 216

09 A 09 R: Manoel de Jesus, 218 Paulo Roberto Oliveira Costa

10 A 10 R: Manoel de Jesus, 238

11 A 11 R: Manoel de Jesus, 220 

12 A 12 R: Manoel de Jesus, 222 José Bezerra do Nascimento

13 A 13 R: Manoel de Jesus, 224 Walquiria Aparecida de Almeida Delfim

14 A 14 R: Manoel de Jesus, 226 Pricila Ferreira Santos

15 A 15 R: Manoel de Jesus, 228 Jonatas dos Santos Garcia

16 A 16 R: Manoel de Jesus, 230 Lourival  Ruivo de Santana

17 A 17 R: Manoel de Jesus, 232  Silmara de Souza de Almeida

18 A 18 R: Manoel de Jesus, 234

19 A 19 R: Manoel de Jesus (Vago)

20 A 20 R: Manoel de Jesus, 238

21 A 21 R: Manoel de Jesus, 244  Sidnei Moreira da Silva

22 A 22 R: Manoel de Jesus, 246

23 A 23 R: Manoel de Jesus, 250 Roque Waldomiro dos Santos

24 A 24 R: Manoel de Jesus, 252 Roque Waldomiro dos Santos

25 A 25 R: Manoel de Jesus (Vago)
   

Quadra “ B “    -  Rua Manoel de Jesus

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

26 B 01 R: Manoel de Jesus                                                                                                                                                       
                       

27 B 02 R: Manoel de Jesus  (VAGO) Silvinho Santana da Silva
28 B 03 R: Manoel de Jesus, 283 Mateus Ferraz Schmidt
29 B 04 R: Manoel de Jesus, 256 Edenilson Machado Barros
30 B 05 R: Manoel de Jesus, 254 João Trajano da Silva Filho
31 B 06 R: Manoel de Jesus, 248 
32 B 07 R: Manoel de Jesus, 137 
33 B 08 R: Manoel de Jesus, 211 
34 B 09 R: Manoel de Jesus, 213 Janaina Aparecida Lemes da Silva
35 B 10 R: Manoel de Jesus,  
36 B 11 R: Manoel de Jesus, 223 Maria Leornilda Alexandre de Freitas
37 B 12 R: Manoel de Jesus 
38 B 13 R: Manoel de Jesus 

Quadra “ C “    -  Rua Manoel de Jesus

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

39 C 01 R: Manoel de Jesus, 229 Edneia Apda Vieira de Campos

40 C 02 R: Manoel de Jesus  , 294 Silvéria dos Santos Silva

41 C 03 R: Manoel de Jesus, 300 Edson da Silva 

Quadra “ D “    -  Travessa Dr. Gonzaga

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

42 D 01 Travessa  Dr. Gonzaga, 581
43 D 02 Travessa  Dr. Gonzaga, 60 Inaldo Torres Fróes
44 D 03 Travessa  Dr. Gonzaga, 50
45 D 04 Travessa  Dr. Gonzaga, 40 Maria Aparecida Garcia Rosa
46 D 05 Travessa  Dr. Gonzaga, 20 Célio Aparecido de Oliveira
47 D 06 Travessa  Dr. Gonzaga, (VAGO)
48 D 07 Travessa  Dr. Gonzaga, 581

Quadra “ B “    -  Rua Osmir  José de Jesus

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

49 B 14 R : Osmir José de Jesus, (VAGO) Edilene Catarina Vieira
50 B 15 R : Osmir José de Jesus, 37
51 B 16 R : Osmir José de Jesus, 371 Gecildo Ourofino de Souza
52 B 17 R : Osmir José de Jesus, 17 João Batista Barbosa
53 B 18 R : Osmir José de Jesus, 112 Jordelino Pereira Alves
54 B 19 R : Osmir José de Jesus, 05 Marcos Santos Evani
55 B 20 R : Osmir José de Jesus, 07 Rosangela Maria da Conceição
56 B 21 R : Osmir José de Jesus, 09 Antonia Alves de Queiroz
57 B 22 R : Osmir José de Jesus, 12 Tiago Marciano da Silva
58 B 23 R : Osmir José de Jesus, 
59 B 24 R : Osmir José de Jesus, s/n
60 B 25 R : Osmir José de Jesus, 08
61 B 26 R : Osmir José de Jesus, 40 Sáurea Soares Batista
62 B 27 R : Osmir José de Jesus, 30

                                   
Quadra “ C “    -  Rua Osmir José de Jesus

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

63 C 04 R : Osmir José de Jesus, 137 Vera Lúcia dos Santos Garcia
64 C 05 R : Osmir José de Jesus(VAGO)

Quadra “ E “    -  Rua Osmir José de Jesus

Nº Quadra 
Nova

Lote
Nova Endereço Ocupante

65 E 01    R : Osmir José de Jesus, 29 José Lúcio Ferreira
66 E 02    R : Osmir José de Jesus, 15 Ivani de Fátima Rodrigues Brito
67 E 03    R : Osmir José de Jesus, 13 Maria Lúcia Ortega Costa da Silva
68 E 04    R : Osmir José de Jesus, 11 José Ari Ortega Costa
69 E 05    R : Osmir José de Jesus, 103 Edson Alves de Souza
70 E 06    R : Osmir José de Jesus, 10 Lilian Cristina Pires dos Santos
71 E 07    R : Osmir José de Jesus, (VAGO)
72 E 08    R : Osmir José de Jesus, 107 Meire Leandra Candido Moreira
73 E 09    R : Osmir José de Jesus, 14 Marileide Gonçalves Moura
74 E 10    R : Osmir José de Jesus, 111 Thiago Augusto Ribeiro
75 E 11    R : Osmir José de Jesus, 113 Jorge Pereira Alves
76 E 12    R : Osmir José de Jesus, 139 Jorge Pereira Alves
77 E 13    R : Osmir José de Jesus, 117 Josiane de Fátima Siqueira Lopes
78 E 14    R : Osmir José de Jesus, (VAGO) Luiz Petronilho Lopes
79 E 15    R : Osmir José de Jesus, (VAGO) Artur Barbosa
80 E 16    R : Osmir José de Jesus, (VAGO) Vanderci Landim da Silva
81 E 17    R : Osmir José de Jesus, 119
82 E 18    R : Osmir José de Jesus, 121 Homero Teixeira
83 E 19    R : Osmir José de Jesus, 123 Homero Teixeira
84 E 20    R : Osmir José de Jesus, s/nº Washington Luiz Siqueira Lopes

85 E 21    R : Osmir José de Jesus, 129 Roberto Jesus dos Santos

86 E 22    R : Osmir José de Jesus, 131 Jeferson dos Santos Garcia

87 E 23    R : Osmir José de Jesus, 133 Antonio Pedro da Silva Filho

88 E 23 R: Osmir José de Jesus, 133 Cristiano Monteiro Silva

89 E 24    R : Osmir José de Jesus, 135 Vera Lúcia dos Santos Garcia

Diante da instrução processual apresentada e do projeto urbanístico anexo, APROVO o 
presente Projeto de Regularização Fundiária – NÚCLEO PAULINO DE JESUS II, resultante do 
procedimento da REURB-S em curso, que está devidamente assinado e dotado dos respectivos 
requisitos legais previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto Federal nº 9.310/2018.

Diante do exposto, declaro concluído o procedimento de regularização fundiária de interesse 
social, nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 13.465/2017.

Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária, o Título de Legitimação de Posse 
correspondente a cada beneficiário, apresentando-os individualmente ou em lista coletiva, conforme 
o caso, mediante requerimento, ao cartório de registro de imóveis.

Publique-se.
Pindamonhangaba-SP, 30 de abril de 2020.

Dr. ISAEL DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

GERMANO MIGUEL DE ASSIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006053-47.2016.8.26.0445. Classe: Assunto: Reintegração /
Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil. Requerente: ‘BANCO BRADESCO S.A. Requerido: Julio Paulo
Tavares Zabatiero. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006053-47.2016.8.26.0445. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Augusto
Paci Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO PAULO TAVARES ZABATIERO, Brasileiro, CPF 905.348.918-
53, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de ‘BANCO BRADESCO S.A.,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 48.352,45 (agosto de 2018), decorrente do Contrato de Arrendamento
Mercantil, carteira/contrato n° 855 e 868/1.364.984. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba,
aos 03 de março de 2020.

                           JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
12 + 13 / 05 / 2020

O Governo de São Paulo 
lançou o aplicativo “Pou-
patempo Digital”, que ofe-
rece 60 serviços públicos 
diferentes pelo celular, dos 
quais nove referem-se à 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Ur-
bano (CDHU). A ferramen-
ta possibilita que cidadãos 
de todo o Estado acessem 
os serviços digitais sem a 
necessidade de desloca-
mento aos postos físicos 
do Poupatempo, que estão 
temporariamente fechados 
em função da pandemia do 
novo coronavírus.

Para fazer o acesso, o inte-
ressado dever entrar na loja 
de aplicativos de seu celular 
(Google Play ou App Store) 
e buscar por ‘Poupatempo 
Digital’. Na sequência, deve 
baixar o app gratuitamente, 
fazer seu cadastro e iniciar a 
navegação. No menu de ser-

“Poupatempo Digital” 
oferece serviços da CDHU

Com o objetivo de com-
preender o impacto e os 
efeitos da pandemia de 
Covid-19 na economia, o 
Desenvolve Vale conversa 
nesta terça-feira (12) com o 
ex-presidente do Banco Cen-
tral e atual presidente do 
Conselho do Banco Credit 
Suisse, Ilan Goldfajn, via vi-
deoconferência. O encontro 
é exclusivo aos conselheiros 
do grupo e convidados.

O economista está à 
frente de decisões estra-
tégicas da economia mun-
dial desde 1996, quando 
ingressou no FMI (Fundo 
Monetário Internacional), 
e é um estudioso do cres-
cimento sustentável da 
economia. No Credit Suis-
se, ele é responsável, entre 
outras áreas, por analisar 
oportunidades de investi-
mento, desenvolvimento 
de produtos e serviços e 
estratégias de aportes.

A conversa com os con-
selheiros do Desenvolve 
Vale, que será realizada às 
16h, faz parte de uma série 

“Desenvolve 
Vale” recebe 
ex-presidente 
do Banco 
Central

de reuniões promovidas 
pelo grupo com a intenção 
de manter os empregos e 
minimizar os impactos da 
pandemia de Covid-19 na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, a RMVale.

Também é uma opor-
tunidade para indicar ca-
minhos e soluções aos 
empreendedores, já que o 
Desenvolve Vale reúne al-
guns dos principais empre-
sários da região, que são 
multiplicadores de boas 
práticas para o mercado.

Ilan foi presidente do 
Banco Central de junho de 
2016 até março de 2019. 
Em 2018, foi eleito “Central 
Banker of the Year” pela re-
vista The Banker.

Ele também foi econo-
mista-chefe e sócio do Itaú 
Unibanco, sócio-fundador 
da Ciano Investimentos e 
sócio da Gávea Investimen-
tos. Além disso, foi profes-
sor da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC) e da 
Brandeis University (EUA).

viços, ao clicar em Habitação, 
encontrará disponíveis as 
seguintes opções de atendi-
mento da CDHU: 2ª via do bo-
leto, 2ª via do carnê, acordo, 
boleto agrupado, inscrições 
e programas habitacionais, 
informações de saldo deve-
dor, informações de seguro 
habitacional, informações de 
situação financeira e infor-
mações de transferência de 
titularidade. Durante a con-
sulta pelo aplicativo, é preci-
so ter em mãos um boleto e 
o CPF do principal devedor/
mutuário.

Esses serviços ofertados 
correspondem a 80% dos 
mais procurados pelos ci-
dadãos. Também é possível 
obter informações por ou-
tros canais de atendimento 
mantidos pela CDHU como 
o site (http://www.cdhu.
sp.gov.br) e o Alô Cidadão 
( 0800 000 2348).

A disponibilização do 
app é mais uma medida 
do Governo de São Paulo 
para atendimento à so-
ciedade no enfrentamen-
to da disseminação da 
Covid-19. “Estamos ofe-
recendo aos cidadãos e 
mais especificamente aos 

mutuários da CDHU uma 
nova alternativa para ti-
rar dúvidas, obter infor-
mações e acessar serviços 
ofertados pela companhia 
sem precisar sair de casa”, 
afirma o secretário de Es-
tado da Habitação Flavio 
Amary.

Divulgação



Com prorrogação da quarentena no Estado, Pinda anuncia novo decreto

Pinda tem mais um paciente testado 
positivo para Covid-19 e outros dois curados

Pindamonhangaba continua 
com ações para prevenção e com-
bate ao coronavírus. Nesta segun-
da-feira (11), a Vigilância Epide-
miológica da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu mais um resultado 
positivo para o Covid-19. O teste 
havia sido feito em 21 de março e 
estava no Instituto Adolfo Lutz. 

A paciente é uma mulher de 
56 anos que esteve em viagem ao 
México. Ela já está recuperada e 
recebeu alta. Além dela, outros 
dois pacientes também já são con-
siderados curados e receberam 
alta médica. 

Atualmente, a cidade conta com 
28 pacientes con�irmados, 139 exa-
mes negativos, 18 suspeitos e seis 

óbitos descartados, além dos dois 
óbitos con�irmados e mais um óbito 
suspeito. No total, a cidade apre-
senta 22 pacientes curados, que já 
receberam alta. Conta, ainda com 
três pacientes na enfermaria e dois 
na UTI da rede pública, além de 4 
pacientes na UTI e um paciente na 
enfermaria da rede privada. 

Um grande aliado para as 
ações da Prefeitura no combate 
ao coronavírus são os testes ad-
quiridos pela Secretaria de Saúde, 
o que diminui o tempo de detec-
ção das pessoas infectadas, orien-
tando no tratamento e oferecendo 
um quadro real da incidência do 
vírus na cidade. Com isso, a Pre-
feitura tem um norte para reger 
suas ações e investimentos. 

A indicação da Prefeitura aos 
munícipes continua a mesma: 
�ique em casa o maior tempo 
possível e, caso seja necessário 
sair, use máscara e faça a higie-
nização contínua das mãos com 
água e sabão ou álcool gel, além 
de evitar aglomerações.

Atualmente, os bairros que 
contam com pacientes suspeitos 
e ou con�irmados, são: Alto do 
Tabaú, Araretama, Bosque, Campo 
Alegre, Centro, Cícero Prado, Cris-
pim, Feital, Galega, Jardim Eloyna, 
Jardim Rosely, Lessa, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Parque São Domin-
gos, Pasin, Santana, São Benedito, 
Vale das Acácias, Vila Rica, Village 
Paineiras.

Nesta semana, Pindamonhan-
gaba lançará um novo decreto. 
Após a prorrogação da quarente-
na em todo o Estado de São Pau-
lo, anunciada pelo governador 
João Dória, na sexta-feira (8), o 
“Comitê e Gabinete de Crise para 
Prevenção e Monitoramento 
aos Efeitos do Coronavírus Co-
vid-19” está �inalizando o novo 
texto do próximo decreto muni-
cipal. 

O primeiro ponto a constar 
do novo decreto, é que Pindamo-
nhangaba permanecerá seguin-
do a quarentena até o dia 31 de 
maio, seguindo determinação do 
Governo do Estado. 

Como o decreto de Pinda é 
mais restritivo que o do Estado, o 
próximo decreto municipal deve 
se alinhar mais ao decreto esta-
dual e ampliar, por exemplo, a 
regulamentação para o setor ali-
mentício. 

Pindamonhangaba vem se 
preparando para enfrentar a pan-
demia do Covid-19 da melhor 
maneira possível. O número de 
leitos de UTI no município foi am-
pliado em 110% na Santa Casa de 
Misericórdia, a Prefeitura abriu 
um hospital de campanha, nesta 
semana, no Cidade Nova, com no-
vos leitos e equipamentos como 
respiradores foram comprados. 

Muitas doações da iniciativa pri-
vada chegaram para reforçar a 
saúde pública do município. Com 
a adesão e cumprimento da qua-
rentena desde o início da pande-
mia, os números de casos e óbitos 
em Pindamonhangaba são con-
siderados relativamente baixos, 
fruto da parceria da população. Os 
decretos lançados desde o dia 16 
de março também contribuíram 
para os números atuais da cidade, 
de 26 casos testados positivo para 
coronavírus, 18 suspeitos e dois 
óbitos con�irmados. 

Outra medida que estará no 
novo decreto é a obrigatorieda-
de do uso de máscaras em todos 
os espaços públicos – no decreto 
anterior (5779/2020), Pinda de-
terminava o uso obrigatório de 
máscaras de proteção para todos 
aqueles que acessarem estabele-
cimentos autorizados e serviços 
de transporte público coletivo ou 
de transporte individual de pas-
sageiros. Diz ainda no parágrafo 
primeiro que os estabelecimen-
tos que se encontram autoriza-
dos a funcionar em regime de ex-
ceção deverão proibir a entrada 
e circulação, em suas dependên-
cias, de pessoas que não estejam 
fazendo uso de máscara.

Higienização e Desinfecção 
Preocupada com a higienização dos espaços públicos de 

saúde, a Secretaria de Saúde da Prefeitura contratou uma 
empresa especializada em desinfecção de ambientes exter-
nos e internos, oferecendo mais qualidade e eficiência para 
os equipamentos públicos que contam com a realização de 
procedimentos. O Hospital de Campanha do Cidade Nova já 
recebeu o serviço, que foi realizado nesta segunda-feira (11), 
no Pronto-Socorro Municipal. Outros locais que receberão a 
ação serão a UPA de Moreira César, UPA do Araretama, CEM 
(Centro de Especialidades Médicas), CIAF (Centro Integrado 
de Atenção à Família) e laboratório municipal.

Tenaris entrega cinco respiradores para Pindamonhangaba
A indústria Tenaris entregou, 

nessa segunda-feira (11), à Se-
cretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba, 5 respiradores no-
vos para apoiar a Prefeitura no 
combate à Covid-19.

Os equipamentos foram im-
portados da China, após pedido 
de ajuda da Prefeitura feito em 
março, prevendo necessidade 
de aumento da capacidade de 
leitos de UTI e foram entregues 
na UPA Cidade Nova, utilizada 
no momento como central de 
acolhimento aos pacientes com 
coronavírus.

Participaram do ato de re-
cebimento do material no Ci-
dade Nova, o prefeito Isael Do-
migues, os representantes da 
Tenaris, Renato Catallini (Pre-
sidente da Tenaris no Brasil), 
Luiz Marcondes (Diretor de Re-
cursos Humanos) entre outros 
colaboradores, além de Maria-
na Freire, secretária Adjunta da 
Saúde.

“Essa ação é fruto de uma boa 
parceria e um ótimo relaciona-
mento da Tenaris com nosso 
município. Empresa essa que 
demonstrou grande sensibili-
dade com essa causa, pois não 

é fácil adquirir essas máquinas, 
num momento crítico, uma vez 
que se trata do item mais dis-
putado do mundo, atualmente. 
A Tenaris informou que só con-
seguiu realizar a compra graças 

à cooperação internacional das 
empresas do grupo”, a�irmou o 
prefeito Isael Domingues.

Além desses equipamentos, 
a empresa também entregou 
nesta segunda etapa de doação, 

mais 400 macacões imperme-
áveis, 300 protetores faciais e 
3.000 máscaras PFF2 e N95, 
especí�icas para pro�issionais 
da linha de frente do combate à 
doença.

Outras doações - Impor-
tante ressaltar ainda que desde 
o começo de abril, a Tenaris já 
doou à rede de saúde de Pin-
damonhangaba mais de 23 mil 
itens de proteção individual e 
equipamentos. Entre as doa-
ções estão 4 monitores multi-
parâmetro – equipamento uti-
lizado na área da saúde para 
acompanhar a evolução dos 
indicadores de saúde de um 
paciente –, óculos de proteção, 
máscaras cirúrgicas e másca-
ras PFF2, aventais e luvas, en-
tre outros itens.

O prefeito ainda destacou 
que os bens móveis como respi-
radores e monitores farão parte 
do legado do covid-19 e serão 
utilizados pela saúde pós-pan-
demia.

Foram disponibilizados ain-
da às instituições de saúde da 
cidade materiais informativos 
sobre o novo coronavírus, que 
foram produzidos pela equipe 
do Humanitas Research Hos-
pital, na Itália – unidade que 
pertence ao mesmo grupo da 
empresa e desenvolveu grande 
experiência técnica no combate 
à pandemia.
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vem dando 
sequência aos trabalhos 
de manutenção e con-
servação de estradas 
rurais, sob o comando 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento e Depar-
tamento de Manutenção 
e Logística que, através 
do Setor Rural, está exe-
cutando os atendimen-
tos em estradas rurais 
do município.

Segundo o diretor de 
Agricultura, Thiago Gon-
çalves, o Setor realizou o 
mapeamento completo 
das estradas rurais que 
precisavam de manuten-
ção e serviços emergen-
ciais. “As ações foram di-
vididas por meio de um 
cronograma e calendá-
rio de atendimento, pos-
sibilitando identificar 
de forma precisa e pon-

Manutenção de estradas 
rurais é intensificada em Pinda

tual cada uma das neces-
sidades”, afirmou Thiago 
Gonçalvez.

Iniciado em janeiro, o 
trabalho de atendimento 
de urgência e emergência 

sanou as ocorrências vol-
tadas por conta do perío-
do chuvoso e que geraram 

transtornos como queda 
de barreiras, rompimento 
de tubulação e atoleiros.

No momento, o traba-
lho atual encontra-se no 
pós-período chuvoso com 
o desenvolvimento de 
trabalhos de manutenção 
e conservação. “Estamos 
agora aproveitando o 
período da seca e já con-
cluímos vários serviços 
necessários para garantir 
boas condições de tráfego 
e escoamento de produ-
ção agrícola. Além disso, 
as roçadas das estradas 
estão em andamento para 
garantir a segurança aos 
motoristas e moradores 
que residem nessas áre-
as”, explicou o diretor.

Recentemente, a região 
do Goiabal e Shangri-lá re-
ceberam as melhorias.

A malha de estradas 
rurais de Pindamonhan-
gaba é muito extensa, por 
isso foram criadas as re-
gionais rurais e de um ca-
lendário de atendimento 
e cronograma de ações, 
visando dar agilidade no 
trabalho.

Para o prefeito Isael 
Domingues, o objetivo é 
garantir um melhor pla-
nejamento e dar a devi-
da atenção e excelentes 
condições de acesso aos 
produtores rurais que são 
importantes para o desen-
volvimento do município.

“Quero agradecer à 
toda nossa equipe, bem 
como à administração 
pelo apoio dado ao Setor 
Rural, especialmente em 
nome dos produtores ru-
rais do município”, a�ir-
mou Thiago.

Malha de estradas rurais é extensa, mas as Regionais criaram calendários de ações para que todas as estradas recebam serviços com qualidade e agilidade

 Melhorias e manutenções seguem cronograma de atividades
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Serviços emergenciais 
foram realizados no 
período chuvoso; 
agora as estradas 
seguem recebendo 
manutenções
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