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Terça-feira

Pinda: começam obras do 
pórtico de entrada do município

A interdição do acesso a Pindamo-
nhangaba pelo Km 99 da rodovia Pre-
sidente Dutra ocorreu de forma total 
(nos dois sentidos) entre 12 e 16 ho-
ras, dessa segunda-feira (13) e segue 
parcial nos demais horários, já que o 
período da tarde é o momento onde 
concentra-se o maior número de 

equipamentos e pessoas para a insta-
lação do pórtico, sendo necessária a 
interdição total. 

De acordo com informações da Pre-
feitura, nos demais horários é possível 
a liberação de uma das pistas com fl u-
xo de veículos nos dois sentidos.

PÁG. 5

Motoristas nas pistas senti do São Paulo ou Rio de Janeiro poderão uti lizar o Km 99 para retorno. Placas e faixas em vários pontos da rodovia informarão sobre a interdição

Cidade sai na frente e 
busca tecnologia para o 
combate ao Covid-19 

Pinda tem mais 35 
pacientes testados 
positi vo para 
coronavírus; nove 
recuperados; e um 
óbito suspeito

COVID-19

PÁG. 5

Pinda está recebendo um 
experimento da Universida-
de de São Paulo, que uti liza 
um grande banco de dados 
de raio-X de várias partes 
do país, para comparar e 
facilitar o diagnósti co de 
coronavírus. 

A ferramenta de apoio au-
xilia médicos na formatação 
de diagnósti cos diferenciais, 
facilitando a implantação 
de medidas cautelares de 
prevenção epidemiológica e 

riscos à saúde do paciente. 
O estudo é resultado da 

união de esforços de pesqui-
sadores da FEA-USP e da 
FIA (Fundação Insti tuto de 
Administração) em relação ao 
combate ao novo  coronaví-
rus (Covid-19), considerado 
um dos maiores desafi os 
mundiais da atualidade. 

A uti lização da ferramenta 
por médicos, hospitais, UBS, 
UPAs e demais serviços de 
saúde, será gratuita.

Prefeitura lança novo decreto 
prorrogando quarentena

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou, nessa 
segunda-feira (13), o decreto 
5823, com validade do dia 15 
de julho de 2020 até o dia 21 
de julho de 2020: estendendo 
as medidas da quarentena e al-
tera dispositivo do Decreto nº 
5797, de 31 de maio de 2020.

Cidade permanece na faixa laranja
Além da prorrogação, 

como a cidade permanece 
na faixa laranja no Plano 
São Paulo, por isso nenhuma 
modifi cação será feita quanto 
a abertura de outros setores 
além do que já está autoriza-
do. O que muda é o horário do 
funcionamento do shopping, 

para 16 às 20 horas, por 
solicitação do Shopping Pátio 
Pinda. 

A Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba entrou com solici-
tação junto ao Comitê para 
manter o comércio das 10 
às 14 horas, de acordo com 
enquete realizada entre os 
lojistas, e com maioria favo-
rável por manter o horário 

atual. Shopping e comércio 
em geral continuam fecha-
dos aos sábados, domingos 
e feriados. 

O novo decreto, na íntegra, 
pode ser consultado no site 
ofi cial da Prefeitura. Entran-
do no banner Coronavirus 
(alto da página) opção de-
cretos. Em caso de dúvidas, 
o munícipe pode ligar para o 
0800- 878 9629.
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Divulgação
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Conforme ampla divulgação, interdição do acesso à cidade é total no período da tarde e parcial nos demais horários
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Tecnologia a serviço 
da saúde

Facilitar o diagnóstico de coronavírus. Este é um dos 
objetivos do aplicativo que a cidade de Pindamonhangaba 
começa a fazer uso.

A ferramenta de apoio auxilia médicos na formatação 
de diagnósticos diferenciais, facilitando a implantação de 
medidas cautelares de prevenção epidemiológica e riscos à 
saúde do paciente. 

O estudo é resultado da união de esforços de 
pesquisadores da FEA-USP e da FIA (Fundação Instituto de 
Administração) em relação ao combate ao novo  coronavírus 
(Covid-19), considerado um dos maiores desafi os mundiais da 
atualidade. 

De acordo com os coordenadores da iniciativa, a utilização 
da ferramenta por médicos, hospitais, UBS, UPAs e demais 
serviços de saúde, será gratuita. 

Sempre vale ressaltar que trata-se de uma ferramenta 
de apoio diagnóstico, que visa a aumentar os percentuais 
de acerto dos diagnósticos clínicos e radiológicos; mas não 
substitui diagnóstico laboratorial existente e nem confi rma 
ou deixa de confi rmar a infecção por coronavírus. De 
qualquer forma, um auxílio muito bem-vindo.

Pindamonhangaba será a primeira cidade da região a 
utilizar essa tecnologia, que prevê resultados mais rápidos a 
partir de práticas inovadoras.

Também é válido ressaltar que a melhor prevenção ainda é 
o distanciamento social e o uso de máscara. 

Mais uma vez, reforçamos: Se possível, fi que em casa. 
Proteja você e quem você ama!
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      Um dos maiores nomes 
da Filosofi a no século XX foi o 
fi lósofo francês  MAURICE MER-
LEAU-PONTY,nascido em Roche-
fort-Sur-Mer ( 1908) e prematu-
ramente falecido em Paris aos 
53 anos de idade.Formado em 
Filosofi a pela École Normale Su-
périeure de Paris em 1931,em 
1952, alcançou o elevado posto 
de Catedrático de Filosofi a no re-
nomado Collège de France.Com 
outro fi lósofo não menos famo-
so:Sartre,editou de 1945 a 1952, 
a revista” Le temps Modernes”.
Publicou obras importantes,en-
tre elas:”Estrutura do Pensa-
mento”(1942) e Fenomenologia 
da Percepção”(1945) ambas de 
cunho fortemente psicológico.

 A “ Estrutura do Pensa-
mento” foi a sua Tese de Mestra-
do,em 1938, na qual criticava a 
metodologia e os princípios da 
psicologia clássica e comporta-
mental.Para ele, o organismo ti-
nha que ser entendido como um 
todo, sem fragmentação.Nesse 
estudo já fazia referências para 
as relações de consciência coma 
natureza orgânica,psicológi-
ca e social;mostrava ao mundo 
científi co que o comportamento 
humano tinha dimensões mais 
amplas não se reduzindo aos 
movimentos fi siológicos.

  MESTRE DO EXISTENCIALISMO FRANCÊS
 Quando escreveu “ Fe-

nomenologia da Percepção” ,sua 
Tese de Doutorado,considerada 
pelos estudiosos da Fenomenolo-
gia a sua obra principal,MERLE-
AU-PONTY criticou severamente 
a fi siologia mecanicista e o racio-
nalismo cartesiano.Destacou um 
fato importante: a comunicação 
e os outros sres são elementos 
necessários,fundamentais ,no 
caminho para o encontro da ver-
dade.Segundo ele, o fenômeno ( 
aqui entendido como algo que se 
desvela) da percepção sensorial 
resulta da interação entre o indi-
víduo perceptor e o mundo físico 
por ele percebido,visto que afi r-
mava:”Quando percebo, penso e 
o mundo e ele organiza-se diante 
de mim”.

 MERLEAU-PONTY , em-
bora infl uenciado por Edmundo 
Husserl,pai da Fenomenologia 
(que é o ramo do conhecimento 
que  estuda a consciência e dos 
objetos da consciência),refutou 
a teoria do conhecimento inten-
cional e organiza a sua teoria 
no comportamento corporal e 
na percepção.De acordo com as 
suas idéias, o ser humano ante 
algo que se desvela,primeiro 
nota e percebe o objeto a partir 
da consciência perceptiva,que 
passa a ser a consciência pro-

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)

priamente dita e daí  um fe-
nômeno.Assim, o ser humano 
intui algo sobre o objeto e a in-
tenção de percebê-lo e sentí-lo.
Portanto, para esse fi lósofo, o 
centro da discussão sobre co-
nhecimento é o HOMEM, e  esse 
conhecimento se faz sensível 
em sua corporeidade.

 
MERLEAU-PONTY afi rma-

va que o mundo é mais velho 
do que a consciência e do que 
nós, e, “ A percepção do mun-
do funda para sempre a nossa 
idéia de verdade.A verdadeira 
fi losofi a é reaprender a ver o 
mundo antes da sua apreciação 
intelectual;nosso corpo cognos-
cente é iniciação ao mistério do 
mundo e da razão”.Assim, gra-
ças ao corpo, seu interrelacio-
namento com espaço, tempo, 
sexualidade,motricidade,visão, 
expressão, podemos compreen-
der um pouco da complexidade 
dos fenômenos humanos que, 
surgem na trama dos aconteci-
mentos corporais.A Filosofi a de 
MERLEAU-PONTY desvela o ser 
humano como ser-ao-mundo;a 
consciência ( que é sempre de 
alguma coisa) somente é perce-
bida pelo corpo em movimen-
to;somos ativos e signifi cativos 
no mundo.
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Lançada recente-
mente, a campanha “In-
verno Solidário 2020”, 
do Fundo Social de So-
lidariedade de Pinda-
monhangaba, já está 
recebendo as primeiras 
doações de cobertores. 

O objetivo é arreca-
dar cobertores novos 
para atender a popu-
lação em situação de 
vulnerabilidade social 
a enfrentar dias de frio 
nesta época do ano. A 
ação conta com a par-
ceria da Sabesp e de 
diversos voluntários e 
empresários do muni-
cípio.

A primeira doadora 
da campanha 2020 foi 
a dona Fátima, que es-
teve na última semana, 
na sede do Fundo So-
cial, e fez a doação de 
três cobertores novos.

O empresário Alci-
des Barbosa Júnior, da 
Casa Olímpica, também 
já aderiu à campanha 
e vem fazendo arreca-
dação em seu estabele-
cimento comercial e in-

centivando seus amigos 
e clientes à prática da 
caridade.

“Este ano para evitar 
o risco de transmissão 
do novo coronavírus 
na manipulação de pe-
ças usadas, a campanha 
está sendo incentivar a 
arrecadação de cober-
tores novos. Qualquer 
munícipe ou empresa 
poderá participar fa-
zendo sua doação em 
nossos pontos de ar-
recadação”, afi rmou a 
presidente do Fundo 
Social, Cláudia Vieira 
Domingues.

A entrega das doa-
ções também poderá 
ser feita em horário 
comercial diretamente 
no Fundo Social, loca-
lizado na rua Deputa-
do Claro César, 53 (em 
frente à Associação Co-
mercial). 

A campanha aconte-
cerá até setembro.

Mais informações 
sobre a campanha po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone 3643-2223.

O programa “Caminhos para 
a Cidadania”, realizado pelo 
Instituto CCR, lança um novo 
game educativo, com o objetivo 
de mostrar às crianças cuidados 
necessários no trânsito e atitu-
des de cidadania. 

Pela primeira vez, o ‘Respon-
sa’ – mascote ofi cial de campa-
nhas de segurança no trânsito 
do Grupo CCR –, vai ao mundo 
virtual para se unir ao Lucas e 
à Luiza, personagens do “Ca-
minhos para a Cidadania”, e 
combater as Más Ideias. Elas 
representam atitudes erradas 
no trânsito, como uso indevido 
do smartphone, veículos sem 
segurança, preguiça, sono, dire-
ção perigosa e união de bebida 
alcoólica e direção. 

A ação faz parte de uma das 
atividades do programa “Cami-
nhos para a Cidadania”, que são 
abertas para todos que tiverem 
interesse em proporcionar às 
crianças o ensino da cidadania 
de forma divertida. 

O game é gratuito e livre 
para todas as idades.

O programa “Caminhos para 
a Cidadania” é uma ação socio-
educacional para alunos dos 
4º e 5º anos da rede pública de 
ensino que leva os temas segu-

Jogo gratuito do Instituto 
CCR ensina crianças sobre 
cuidados no trânsito

rança no trânsito, cidadania e 
mobilidade urbana às escolas. 
Em 2019, o programa iniciou o 
uso de uma plataforma para a 
realização do curso livre EAD 
a professores, coordenadores 
municipais e pedagógicos. 

Em 2020, o programa tor-
nou-se totalmente digital, inclu-
sive para os alunos, mas, devi-
do à pandemia, o cronograma 
sofreu alterações. Além dos 
conteúdos voltados aos municí-
pios adeptos ao programa, o site 
conta com várias outras ativi-
dades, jogos e dicas disponíveis 
ao público geral. 

Para aprender brincando, é 
só clicar no link http://www.ca-
minhosparaacidadania.com.br/
area-do-aluno/jogos/avancado e 
iniciar o “Jogo do Trânsito - Ní-
vel 3”.

Dona Fáti ma foi a primeira doadora da 
campanha em 2020, e entregou na sede do 

Fundo Social três cobertores novos

Campanha começa receber 
primeiras doações de cobertores

Os idosos (65 anos ou mais) e as pessoas com defi ciência que pretendem renovar o 
cartão do benefí cio da gratuidade do transporte público devem fazer agendamento 
diretamente com a empresa Viva Pinda.
A solicitação deve ser feita por telefone (3604-6118), em horário comercial, de segunda 
a sexta-feira. O agendamento será marcado para as quartas-feiras, das 8 às 12 horas e 
das 13 às 18 horas, com, no máximo, 10 pessoas por hora, para evitar aglomeração. Por 
dia, a capacidade de atendimento é de 90 pessoas. 
Os idosos devem levar documentos pessoais e comprovante de endereço; já as pessoas 
com defi ciência também precisam levar laudo médico. Outras dúvidas e informações 
podem ser obti das durante ligação de agendamento.

Solicitação de gratuidade do 
transporte público deve ser 
feita por telefone



a imprensa, foram previamente 
lembrados da obrigatoriedade do 
uso de máscaras e foi solicitado a 
todos que manti vessem o distan-
ciamento durante a solenidade. 

Desta vez, e para garanti r a 
segurança e prevenção, a Cor-
poração Musical Euterpe não se 
apresentou na solenidade. Os mú-
sicos prepararam a apresentação 
dos hinos de Pindamonhangaba e 
nacional em vídeo, que foi trans-
miti do pelo facebook, instagram 
e youtube ofi ciais da Prefeitura, 
mantendo, assim, sua parti cipação 
remota e homenagem à Princesa 
do Norte.

Após o término da solenidade 
de hasteamento, as bandeiras fo-
ram arriadas a meio mastro, já que 

o Estado de São Paulo se encontra 
em luto ofi cial, devido às mortes 
causadas pela pandemia do novo 
coronavírus, e a Praça Monsenhor 
Marcondes voltou a ser interditada. 

Conforme lembrou o prefeito 
Isael Domingues, neste ano tería-
mos muita coisa boa para come-
morar, mas o momento pede que 
cada um cuide do outro. “Vamos 
nos proteger e proteger o próxi-
mo para que daqui a pouco a gen-
te possa usufruir de muita coisa 
boa que Pinda conquistou. Vamos 
celebrar com civismo, com o co-
ração, é o mínimo que podemos 
oferecer a tantos que parti ram e 
tantos que estão com saudades. 
Se puder fi que em casa e se for 
sair, se proteja”, declarou.
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Começam obras do pórtico de entrada do município
A interdição do acesso a Pin-

damonhangaba pelo Km 99 da 
rodovia Presidente Dutra ocor-
reu de forma total (nos dois 
sentidos) entre 12 e 16 horas, e 
segue parcial nos demais horá-
rios, já que o período da tarde 
é o momento onde concentra-se 
o maior número de equipamen-
tos e pessoas para a instalação 
do pórtico, sendo necessária a 
interdição total. 

De acordo com informações 
da Prefeitura, nos demais ho-
rários é possível a liberação de 
uma das pistas com fluxo de ve-
ículos nos dois sentidos.

Para organizar o trânsito e 
garantir a segurança dos moto-
ristas, o local conta com agen-
tes de trânsito da Prefeitura e 
membros do DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem). No 
período noturno há agentes da 
Guarda Civil Metropolitana no 
local.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública – pasta 
que abrange o Departamento de 
Trânsito – José Sodário Viana, 
os horários de interdição total e 
parcial podem sofrer pequenas 
variações. “Essa é uma estima-
tiva com base em informações 
da empresa responsável pelo 
serviço, mas havendo essa mu-
dança, retomamos com outras 
opções de tráfego para facilitar 

o acesso dos condutores”.
Segundo ele, o cronograma 

de serviços deverá seguir desta 
forma até o dia 16 (quinta-fei-
ra), sendo o dia 17 – último dia 
programado para serviços – 
com maior tempo de liberação 
total.

Os motoristas que estiverem 
nas pistas sentido São Paulo ou 
Rio de Janeiro poderão utilizar 
o Km 99 para retorno normal-
mente. Além disso, há placas e 
faixas instaladas em vários pon-
tos da rodovia para informar os 
motoristas sobre a interdição 
e indicação de outras possibili-
dades de acesso ao município, 
como pelo Km 85 (Moreira Cé-
sar), Km 92 (Bairro das Campi-
nas/Cidade Nova) ou Distrito 
Empresarial de Taubaté.

Essas orientações são prin-
cipalmente para veículos de 
grande porte, como caminhões 
e carretas; já os veículos peque-
nos poderão utilizar essas op-
ções ou outros acessos a Pinda-
monhangaba. 

Os motoristas de veículos de 
grande porte que quiserem sair 
de Pindamonhangaba poderão 
utilizar rotas alternativas pelas 
rodovias (acesso por Moreira 
César, Cidade Nova ou Pinda/
Taubaté); os veículos leves po-
derão usar essas alternativas ou 
estradas municipais.

Interdição do acesso à cidade é total  no período da tarde e parcial nos demais horários

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba intensificou a 
abordagem social junto aos an-
darilhos e moradores de rua. A 
ação está sendo necessária de-
vido ao aumento de andarilhos 
de outros municípios que estão 
circulando principalmente pela 
região central do município.

As abordagens acontecem 
no período da manhã, tarde e 
noite com apoio técnico espe-
cializado e também dos agentes 
da GCM – Guarda Civil Metropo-
litana. 

Através deste trabalho são 
realizados os serviços de au-
xílio às necessidades especiais 
que esse público precisa com os 
respectivos encaminhamentos.

“O trabalho somente surte 
efeito quando o andarilho ou 
morador de rua aceita ser aju-
dado, pois temos visto muitos 
casos em que eles não aderem 
ao nosso trabalho e afirmam 
preferir viver na rua ao con-
forto de um lar e o aconchego 
da família, em virtude de seus 

vícios que não são aceitos pela 
família”, afirmou a secretária 
de Assistência Social, Ana Paula 
Miranda.

Segundo ela, neste período 
de inverno as abordagens são 
intensificadas com o intuito de 
oferecer aos moradores de rua 
um espaço acolhedor, com ba-
nho, alimentação e pernoite no 
alojamento emergencial imple-
mentado no município especial-
mente para esta época do ano. 

“Além de toda essa acolhida 
realizada neste espaço, a Se-
cretaria tem intensificado suas 
ações visando protegê-los des-
de o início da pandemia, tendo 
em vista que acabam estando 
vulneráveis a essa situação que 
estamos vivenciando”, afirmou 
Ana Paula.

O Centro de Acolhimento no 
ginásio da Quadra Coberta con-
tinua recebendo esse público 24 
horas por dia, com fornecimen-
to de todo apoio às necessida-
des dos moradores de rua e com 
orientações e proteção para en-
frentarem o coronavírus.

Pinda intensifi ca abordagem 
para moradores de rua e 
andarilhos

Ações são intensifi cadas no período de inverno visando oferecer aos 
moradores de rua um espaço acolhedor
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Pindamonhangaba completou 
315 anos no dia 10 de Julho e, 
devido à pandemia do novo coro-
navírus, a cidade não pode realizar 
eventos que gerem aglomeração 
de pessoas - já que a melhor forma 
de conter o vírus é o distanciamen-
to social. 

Desta forma, para marcar as 
comemorações de aniversário da 
cidade, foi feita uma solenidade 
simples, adaptada, de hasteamen-
to das bandeiras, no obelisco da 
Praça Monsenhor Marcondes. 

O tradicional hasteamento das 
bandeiras foi feito às 8 horas, com 
a presença do coronel Conrado 
José Sales Mororó, comandante 
do 2º Batalhão de Engenharia de 
Combate Borba Gato (pavilhão na-
cional); prefeito Isael Domingues 
(pavilhão de Pindamonhangaba); 
vereadora Gislene Cardoso (pa-
vilhão do Estado de São Paulo), 
além do comandante da 11ª Cia 
de Engenharia de Combate Leve, 
Capitão Thales Coelho Sérvio, e 
comandante da 12ª Cia de Enge-
nharia de Combate Leve Aeromó-
vel, Capitão Heverton Medeiro de 
França. Também esti veram presen-
tes o vice-prefeito Ricardo Piori-
no, o vereador Jorge da Farmácia, 
vereador Roderley Mioto, secretá-
rios, secretários adjuntos, direto-
res e assessores da administração 
municipal. 

Todos os presentes, inclusive 

INTRODUÇÃO 
BATERIA (Paulo Henrique TUCA)
SAXOFONE (Matheus Lopes)
TROMBONE (Maestro Marcos Souza)

Simplicidade e exuberância
Mística cidade, é toda abundância 
De verde, de águas e também de colorido 
Belo quadro vivo a nós todos concedido. 
(Marília Maia)

E o artista da cidade, de um jeito diferente
Vem poetizar 
Vem cantar teu povo, sua história, sua 
gente (Emile Mourão)

Natureza, cachoeiras e montanhas 
Terra abençoada pelos nossos ancestrais 
Lugar sagrado de belezas naturais (Emílio 
Dias)

Misticidade, Terra bendita! 
É cor açafrão o templo que abriga.
Diáfano perfume, purifi ca, fi losofi a (Rama 
Putra)

Nos tons azul e rosa com laranja ao fi m 
da tarde
Que refl ete a calma da nossa cidade (Va-
nessa Silva)
 
Resgatando nossas histórias 
Nossa cultura, que passam por gerações 
Em praças e coretos criamos as memórias 
de nossa Pinda (Lary Brandão)

REFRÃO
Linda! É Pindamonhangaba. 
Linda! É Pindamonhangaba.

SOLO VIOLONCELLO (Daniele Voiola)

Somos milhares de mazzaropis. João do 
Pulo.
Aprendendo com o passado, construindo 
o futuro 
Onde o velho se faz novo, nosso ciclo é 
renovável 
Aqui é o norte “pra um mundo mais sus-
tentável” (Di Preto)

De estação em estação, lindo pôr do sol 
Pindamonhangaba fábrica de anzol 
Pescando truta, escrevendo a liberdade 
Salve aos Tupi criadores dessa cidade 
(Killa Bi)

Família e amizade
Enraizadas na cidade
A boemia e a arte
É princesinha do vale (Samuel Dias)

Terra do café, do Jongo e muito samba
Puri, preto, chapéu de palha:
Caipira bamba, do jeito que não desiste 
nunca!(João Vitor Fumaça)

Muitas casas, poucos prédios 
Um lugar de sonhos mil 
Quão sagradas são as águas desse rio 
(Prudente)

Mais um ano de história na memória do 
povo 
É nóis de novo pra cantar 
parabéns, pra você. (Nena da Viola)

REFRÃO 2X
Linda! É Pindamonhangaba. 
Linda! É Pindamonhangaba.

Hasteamento das Bandeiras marca 
“10 de Julho” em Pindamonhangaba

Artistas homenageiam 315 anos da cidade com vídeo
Para homenagear Pindamo-

nhangaba e o seu povo pelos 315 
anos da cidade, 16 músicos apai-
xonados por Pinda parti ciparam 
de um projeto em que compu-
seram em conjunto uma música 
e gravaram um videoclipe. O re-
sultado pode ser conferido no fa-
cebook ofi cial Prefeitura de Pin-
damonhangaba; estará disponível 
também no Youtube Prefeitura 
de Pindamonhangaba, na playlist 
315 anos. 

O processo de construção da 
melodia e da letra foi feito indi-
vidualmente, cada músico em sua 
casa, a parti r de uma base pro-
posta pela produção do vídeo. 
Criou-se uma ordem de compo-
sição e cada um fi cou responsá-
vel por criar o seu trecho, tendo 
como base o que já havia sido 
eventualmente criado pelos co-
legas anteriores. Depois, com os 
trechos da letra e da melodia ali-
nhados em sequência, enfi m uma 
linda canção criada por 16 mãos. 
Daí, foi produzir um videoclipe 
que retrata a “simplicidade e a 
exuberância” do nosso povo e da 
nossa cidade. 

A criação e direção são de Ra-
fael Ronconi, edição e fi nalização 
de Kiko Nogueira, produção mu-
sical de Rafael Mudo, pesquisa de 
fotos de Luana Santi ago Novaes. 

Confi ra a letra da música e os arti stas responsáveis por cada 
trecho:Linda Pindamonhangaba

Todos os presentes foram previamente lembrados da obrigatoriedade 
do uso de máscaras e do distanciamento 

Divulgação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº 
07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. Analia dos Santos Ferreira. CONVOCAM 
os Associados, Fundadores, Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, 
para Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia vinte e nove de  julho de dois mil e vinte, 
às oito horas, na Rua Dr. João Romeiro, nº 198, Centro, nesta cidade. A tratar de Mudança no 
estatuto. Pindamonhangaba, 14 de julho de 2020.

Analia dos Santos Ferreira
Presidente

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e s/m 
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido 
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 16.094,26 em 03/07/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553903954, firmado em 22 de setembro 
de 2017, garantido por alienação fiduciária registrado sob nº 04 na matrícula nº 64.536, tendo por 
objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 462, APTO 103, 
BLOCO 22, EDIFÍCIO PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento 
nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

Nota Esclarecimento
O Master Sport Club Parque das Nacoes, CNPJ  28 582 980/0001-05 , na Cidade de 
Pinda/SP, por meio de seu Presidente Adilson dos Santos, portador RG 22 303 381-9, 
vem informar que devido a Pandemia Covid-19, que todos enfretamos, as Eleiçoes 
para Nova Diretoria, que deveria acontecer neste mes de Julho, sera prorrogada para 
dia 12/12/20, tendo as atividades sido liberadas ou nao, pelas Autoridades Municipais 
de Pinda.

Nota Esclarecimento
O Master Sport Club Parque das Nacoes, CNPJ  28 582 980/0001-05 , na Cidade de 
Pinda/SP, por meio de seu Presidente Adilson dos Santos, portador RG 22 303 381-9, 
vem informar que devido a Pandemia Covid-19, que todos enfretamos, as Eleiçoes 
para Nova Diretoria, que deveria acontecer neste mes de Julho, sera prorrogada para 
dia 12/12/20, tendo as atividades sido liberadas ou nao, pelas Autoridades Municipais 
de Pinda.

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 065/2020 (PMP 3605/2020) 
Para “aquisição de tubos de concreto armado”, com entrega dos envelopes até dia 24/07/2020 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2020 (PMP 3290/2020) 
Para “aquisição de fraldas geriátricas para atender aos mandados judiciais e eventualmente a 
Rede de Urgência e Emergência pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
24/07/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 068/2020 (PMP 3537/2020) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite, etc) para o Corpo de Bombeiros”, com entrega 
dos envelopes até dia 27/07/2020 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2020 (PMP 2794/2020) 
A autoridade superior, com base na análise técnica realizada pela secretaria Municipal de Saúde, 
homologou, em 03/07/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de teste para 
sorologia de dengue para atender o Laboratório Municipal”, em favor das empresas, os itens (item-
vl unit em R$): Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares: 02-6,62; Vale 
Diagnósticos Ltda EPP: 01-7,51.

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL — REURB-S DO NÚCELO CAMPINAS (quadras localizadas na Rua Pistóia, Rua 

Luiz Carlos Magalhães, Rua Francisco Gonçalves de Oliveira e Rua José Benedito Quirino, 
conforme levantamento planimétrico cadastral)

Dr. ISAEL DOMINGUES, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da legislação federal, FAZ SABER que o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
autuou o Processo Administrativo nº 32745/2019e instaurou procedimento de Regularização 
Fundiária Urbana de Interesse Social - Reurb-S, com vistas à regularização do parcelamento 
do solo e à titulação de imóveis inseridos no núcleo urbano informal consolidado denominado 
“Campinas”,  sendo que as quadras que são objeto de regularização estão localizadas na Rua 
Pistóia, Rua Luiz Carlos Magalhães, Rua Francisco Gonçalves de Oliveira e Rua José Benedito 
Quirino, conforme levantamento planimétrico cadastral,o qual, de acordo com a  Lei Complementar 
nº 03/2006, que “Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba”, bem 
como suas alterações posteriores, é considerado zona urbana. FAZ SABER também que, sendo o 
“Campinas”núcleo urbano informal consolidado desde muito antes da edição da Medida Provisória 
nº 759, de 22 de dezembro de 2016, convertida na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017é 
ocupado predominantemente por famílias de baixa renda para fins habitacionais, e a titulação das 
ocupações se processará mediante legitimação fundiária  ou legitimação de posse. FAZ SABER, 
ainda, que os trabalhos técnicos para instruir o plano da REURB-S do Núcleo Campinas foram 
realizados pela Prefeitura, através da contratação da empresa Minas Engenharia e Meio Ambiente.
Pindamonhangaba,  31 de março de 2020.

Dr.ISAEL DOMINGUES  
Prefeito Municipal

JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO
Secretário Municipal de Habitação

GERMANO MIGUEL DE ASSIS
Diretor do Depto. De Regularização Fundiária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA  ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES  DA  SOCIEDADE  
CIVIL PARA  AS VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA
Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental e Arquitetônico 
de Pindamonhangaba - CMPHCAAP, criado pela Lei Municipal nº 6334/2020, no uso de suas 
atribuições, considerando a deliberação da plenária do CMPHCAAP, reunida em 7/7/2020 - , por 
meio de seu presidente RESOLVE:
1º - CONVOCAR a Sociedade Civil, para participar do processo eleitoral do CMPHCAAP de acordo 
com o Art.6º do Regimento Interno. Respeitando a composição da sociedade civil e o processo de 
escolha prevista no  Art. 3º  da Lei 6334/2020, segundo os paragrafos abaixo:  
“§ 2º Os membros Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 
do Município de Pindamonhangaba, indicados pela Sociedade Civil, serão em número de 5 (cinco), 
cabendo a ela, com seus respectivos suplentes, sendo preferencialmente 3 (três) representantes 
da sociedade com reconhecida atuação na área em questão e 2 (dois) representantes técnicos 
externos: arquitetos e/ou engenheiros com notório conhecimento  na área de patrimônio histórico,  
cultural, ambiental e arquitetônico.
§3º Os representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes serão eleitos em assembleia 
geral especialmente convocada por edital público.
§4º A eleição de que trata o §3º será realizada quando o número de interessados for superior ao 
número de vagas.”
2º Para a inscrição o candidato deverá comprovar envolvimento na área de patrimonio historico por 
meio de documentos, fotos ou matérias de jornal ou outros meios de comunicação. 
3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão, 
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetonico 
de Pindamonhangaba – CMPHCAAP a ser solicitado no Departamento de Cultura, ou pelo email: 
cmphcaap@pindamonhangaba.sp.gov.br 
4º - Período das inscrições: de  14/7/2020 a 17/8/2020, das 8h às 16h, no Departamento de Cultura, 
situado no Palacete 10 de julho na rua Deputado Claro César, 33, centro. Pindamonhangaba - SP,  
ou pelo email: cmphcaap@pindamonhangaba.sp.gov.br 
5º A eleição ocorrerá no dia 18/8/2020, às 14h na Sede do CMPHCAAP, situado no Palacete 10 de 
Julho na Rua Deputado Claro César, 33 – Centro. Pindamonhangaba - SP.
6 – A apuração será feita por Comissão formada por representantes da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural,

 Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba
FORMULARIO PADRÃO PARA PROCESSO ELEITORAL 2020-2022

  REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Nome: 

Endereço: Nº

Bairro:

Cidade: CEP:

Telefone com DDD: Fixo: (   )                        Celular: (   )

E-mail:

Pindamonhangaba, ___ de _____________ de  2020.                              
                                                                                           
 Assinatura   

Descrições das ações desenvolvidas na área de patrimonio historico: 

 
(  )  anexo documentos, fotos ou matérias de jornal ou outros meios de comunicação.

 Em: ______/ ____ / 2020                              ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.796, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Tomba por seu valor arquitetônico, histórico e cultural o prédio conhecido como “Solar da Tia 
Rosita”, e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no inc. IV do art. 6º e art. 213 da Lei Orgânica do Município c/c o art. 3º do Decreto 
Municipal nº 4.416, de 30/11/2007, e conforme Processo Administrativo nº 1929/2020-digital,

Considerando a aprovação pelo tombamento em reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, realizada em 10 
de março de 2020. 

Considerando que o imóvel guarda memórias, fatos, costumes relevantes para a história da cidade, 
símbolo de arquitetura dos anos 20 e que aos poucos estão se perdendo com as demolições de 
ricos patrimônios empobrecendo o paisagismo arquitetônico da cidade. 

Considerando que o imóvel abrigou algumas famílias tradicionais da cidade, inclusive um hotel, 
nos anos 50.

DECRETA:

Art.1º Fica tombado em sua volumetria o imóvel conhecido como “Solar da Tia Rosita”, localizado 
na esquina da Rua Prudente de Moraes nº 251, e Rua Senador Dino Bueno nº 134, Centro.

Art. 2º O Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba 
providenciará a inscrição do tombamento previsto neste Decreto no Livro de Tombos Histórico do 
Município.
Parágrafo único. Caberá ao Conselho notificar o proprietário e comunicar ao Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação do tombamento.

Art. 3º Ficam vedadas quaisquer alterações no projeto original dos edifícios.
Parágrafo único. A execução de eventuais serviços e obras de restauração ou manutenção que 
venham a ser efetivadas no local deverá ser previamente comunicada ao Poder Executivo, por 
meio da Secretaria de Obras e Planejamento, para fins de autorização e acompanhamento técnico.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 29 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.809, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,

DECRETA: 

  Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, proveniente de anulação de saldo de 
dotação do orçamento da Câmara Municipal. A classificação orçamentária será:

01.10.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.30  Departamento de Atenção Especial 
2057     Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.01  3.3.90.30 – Material de Consumo (1136)                                 R$   190.000,00

  Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura a anulação parcial da seguinte dotação do legislativo:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1002        Ampliação e Manutenção da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.51 – Obras e Instalações (1)                                          R$   190.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2020.

                  Dr. Isael Domingues                                Claudio Marcelo de Godoy Fonseca 
                   Prefeito Municipal                                 Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de junho de 2020

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Um acordo firmado en-
tre o TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), a fundação 
Fiocruz e os hospitais Sírio 
Libanês e Albert Einstein 
vai garantir consultoria 
sanitária para a Justiça 
Eleitoral sobre cuidados a 
serem adotados nas elei-
ções municipais em razão 
da pandemia causada pelo 
coronavírus (Covid-19). 
Conforme a emenda cons-
titucional promulgada 
pelo Congresso Nacional, 
o primeiro turno será no 
dia 15 de novembro, e o 
segundo turno no dia 29 
de novembro. 

Haverá um protocolo 
de segurança a ser ado-
tado em todas as seções 
eleitorais do Brasil com 
o objetivo “proporcio-

TSE contará com consultoria 
sanitária nas eleições 2020

nar o mais alto grau de 
segurança possível para 
os eleitores, mesários e 
demais colaboradores da 
Justiça Eleitoral” diante 
do cenário de contágio. 

O trabalho consistirá na 
avaliação de todos os riscos 
à saúde pública durante a 
votação, além do desenvol-
vimento e divulgação dos 
procedimentos e protoco-
los sanitários e ambientais 
a serem adotados.

Em ofício dirigido às três 
instituições, o presidente 
do TSE, ministro Luís Ro-
berto Barroso, agradeceu a 
ajuda “patriótica”, prestada 
“graciosamente”, sem cus-
tos aos cofres públicos.

Nesta semana, Barroso 
e técnicos do TSE se reuni-
rão com três infectologis-

tas para início dos traba-
lhos do grupo: David Uip, 
pelo Sírio Libanês, Marí-
lia Santini, pela Fiocruz, 
e Luís Fernando Aranha, 

pelo Albert Einstein.
O adiamento das elei-

ções de outubro para no-
vembro, aprovado pelo 
Congresso, foi defendido 

A solidariedade não tem hora e 
nem momento certo para ser prati-
cada, mas nos tempos atuais os atos 
de apoio ganham ainda mais rele-
vância. Por isso, o Shopping Pátio 
Pinda, ao lado do Quarteto Aurora, 
apoia uma ação em benefício dos 
assistidos pelo Lar Irmã Terezinha, 
em atividade há mais de 75 anos na 
cidade e que atende 80 ido-
sos. No ponto de coleta de 
doações na Portaria 1 do 
centro de compras, próxi-
mo às Lojas Americanas e 
à Drogaria São Paulo, po-
dem ser deixados produ-
tos de higiene pessoal, leite 
e fraldas geriátricas. Outra 
forma de doar é por meio 
de uma “vakinha” online:  
http://vaka.me/1185587.

Para dar ainda mais 
destaque à ação, o Quar-
teto Aurora realiza nesta 
quarta (15), a partir das 
19h, a live solidária “Doar 
em prol do Lar Irmã Tere-
zinha”, na Fanpage do Pá-
tio Pinda: https://www.fa-

cebook.com/PatioPinda/. “Meu pai 
sempre visitava o lar e me levava 
algumas vezes para tocar, mas ago-
ra com a quarentena não podemos 
visitá-los. Porém, eles estão preci-
sando muito dessa ajuda”, explica 
Florence, do Quarteto Aurora, que 
é formado somente por instrumen-
tistas mulheres. As apresentações 

de duas canções – “A lista de Schin-
dler” e “Concerning Hobbits” – irão 
contar com as participações espe-
ciais de Anna Murakawa, com seu 
violino diretamente da Austrália, e 
Maíni Moreno, que toca harpa.

Com cerca de 50 colaboradores 
diretos e mais de 10 prestadores de 
serviço, o Lar Irmã Terezinha aco-

lhe pessoas como a dona Tar-
cilia Moreira, de 85 anos. “Es-
tou muito feliz vivendo aqui, 
somos uma grande família, as 
pessoas aqui são muito boas. 
Não tem outra coisa melhor 
do que essa casa”, diz ela, que 
reside há 3 anos no lar. O pre-
sidente da instituição, Alvaro 
Bodini, reforça a importância 
da ação: “Gostaria de agrade-
cer às meninas por essa preo-
cupação com o bem-estar dos 
idosos, por meio dessa live, 
que além das pessoas pode-
rem ajudar o lar, ainda têm 
o privilégio de escutar boas 
músicas. Quero agradecer 
muito em nome do lar e dos 
idosos que residem aqui.”

Em live na página do shopping, Quarteto Aurora 
reforça ação em prol do Irmã Terezinha

pelo TSE para atender as 
recomendações médicas 
e sanitárias de que poster-

gar o pleito por algumas 
semanas seria mais seguro 
para eleitores e mesários. 

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura inicia distribuição de kit de medicamentos nos gripários

Importante ressaltar que os medicamentos estão 
disponíveis sob prescrição médica, após consulta, 

havendo necessidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Saúde, iniciou a distribui-
ção de um kit de medicamentos 
para pacientes com quadro gri-
pal com indicação de tratamen-
to domiciliar, que procuram os 
gripários do Pronto-Socorro, 
UPAs de Moreira César e do Ara-
retama, e hospital de campanha 
do Cidade Nova. 

De acordo com o prefeito Isa-
el Domingues, que é médico, a 
iniciativa tem o intuito de tra-
tar os quadros leves de gripe, 
como coriza ou dor de cabeça. 

A Prefeitura alerta que a curva 
de contaminação vem aumen-
tando na cidade e no Vale do 
Paraíba, e as medidas de pre-
venção devem ser seguidas ri-
gorosamente: distanciamento 
social, higiene de mãos e uso de 
máscaras.

Os kits de medicamentos dis-
poníveis para prescrição são 
compostos por vitamina C, azi-
tromicina,ivermectina e dipiro-
na, e são prescritos pelos mé-
dicos dos gripários, de acordo 
com o quadro de cada paciente, 
após consulta médica.

Cidade tem mais 35 pacientes testados 
positi vo para coronavírus; nove 
recuperados; e um óbito suspeito

A Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura informa no boletim 
de segunda-feira (13), que a 
cidade conta com mais 35 pes-
soas testadas positivo para co-
ronavírus, nove recuperados 
e um óbito suspeito. 

Os pacientes testados posi-
tivo são dos seguintes bairros: 
Boa Vista, Bosque, Campinas, 
Campo Belo, Castolira, Cícero 
Prado, Cidade Jardim, Cris-
pim, Ipê, Karina, Mantiqueira, 
Maricá, Maria Áurea, Momba-
ça, Padre Rodolfo, Parque das 
Nações, Parque das Palmeiras, 
Pasin, Real Ville, Santa Luzia, 
Santana, São Benedito, Socor-
ro, Vale das Acácias, Vila Rica, 
Vila São Benedito.

Além dos positivos, os pa-
cientes recuperados são dos 
bairros: Bonsucesso, Manti-
queira, Vitória Vale, Vista Ale-
gre, Shangri-lá, Santana, Tri-
ângulo, e Galega.

Com os números de hoje, 
Pinda chega a 63% de ocupa-
ção de leitos de enfermaria e 
52% de ocupação de leitos de 
UTI, somando redes pública e 
particular, destacando que a 
Unimed dobrou o número de 
leitos de UTI do Hospital 10 de 
Julho. 

O ín- dice de isolamento 

na cidade está em 51%, segun-
do o Sistema de Monitoramen-
to Inteligente do Estado de São 
Paulo.

Com o aumento do número 
de casos, a Prefeitura reforça, 
mais uma vez, que a pandemia 
não terminou e pede a colabo-
ração da população. Aqueles 

que podem, por favor, fiquem 
em casa. Os que precisam sair, 
usem máscara, higienizem as 
mãos constantemente com 
água e sabão e álcool em gel, e 
evitem aglomerações. O coro-
navírus é assunto muito sério e 
sua melhor prevenção é o dis-
tanciamento social.

Pindamonhangaba sai na frente e busca 
tecnologia para o combate ao novo coronavírus

Pinda está recebendo um ex-
perimento da Universidade de 
São Paulo, que utiliza um gran-
de banco de dados de raio-X de 
várias partes do país, para com-

parar e facilitar o diagnóstico 
de coronavírus. 

O aplicativo é uma ferra-
menta de apoio diagnóstico aos 
médicos,auxiliando na formata-

ção de diagnósticos diferenciais 
e facilitando a implantação de 
medidas cautelares de preven-
ção epidemiológica e riscos à 
saúde do paciente. Na sexta-fei-

Divulgação

Município lança novo 
decreto prorrogando 
quarentena; cidade 
permanece na faixa laranja

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou, 
nessa segunda-feira, dia 
13, o decreto 5823, com 
validade a partir do dia 
15 de julho de 2020, até o 
dia 21 de julho de 2020. 
Nele, estende as medidas 
da quarentena e altera 
dispositivo do Decreto nº 
5797, de 31 de maio de 
2020.

Além da prorrogação, 
como a cidade permanece 
na faixa laranja no Plano 
São Paulo, por isso ne-
nhuma modificação será 
feita quanto a abertura 
de outros setores além do 
que já está autorizado. 
O que muda é o horário 
do funcionamento do 
shopping, para 16 às 20 
horas, por solicitação do 
Shopping Pátio Pinda. 

A Acip (Associação 

Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) en-
trou com solicitação junto 
ao Comitê para manter 
o comércio das 10 às 14 
horas, de acordo com 
enquete realizada entre 
os lojistas, e com maioria 
favorável por manter o 
horário atual.

Shopping e comér-
cio em geral continuam 
fechados aos sábados, 
domingos e feriados. 

O novo decreto, na 
íntegra, pode ser con-
sultado no site oficial 
da Prefeitura www.
pindamonhangaba.
sp.gov.br. Entrando no 
banner Coronavirus 
(alto da página) opção 
decretos. 

Em caso de dúvidas, o 
munícipe pode ligar para 
o 0800- 878 9629.

ra (10), o prefeito Isael Domin-
gues, o vice-prefeito Ricardo 
Piorino e a secretária adjunta 
de Saúde Mariana Prado Frei-
re receberam o interlocutor da 
iniciativa, Johny Barbosa, que 
apresentou a ferramenta, sem 
custos à Prefeitura. 

Este estudo é resultado da 
união de esforços de pesquisa-
dores da FEA-USP e da FIA (Fun-
dação Instituto de Administra-
ção) em relação ao combate à 
Covid-19 (novo coronavírus), 
considerado um dos maiores 
desafios mundiais da atualida-
de. A utilização da ferramenta 
por médicos, hospitais, postos 
de saúde, UPAs e demais ser-
viços de saúde, será gratuita. 
Por se tratar de um modelo de 
aprendizado de máquina (inte-
ligência artificial), a utilização 
do aplicativo e inclusão de in-
formações sobre a evolução dos 
casos é de fundamental impor-
tância ao aprimoramento do 
banco de dados e consequente-
mente ao potencial de acerto do 
sistema. 

Importante destacar que o 
aplicativo é uma ferramenta de 
apoio diagnóstico aos médicos, 
visando a aumentar os percen-

tuais de acerto dos diagnósticos 
clínicos e radiológicos, e não 
substitui nenhuma forma de 
diagnóstico laboratorial exis-
tente e nem confirma ou deixa 
de confirmar a infecção por Co-
ronavírus. 

O prefeito Isael Domingues 
se mostrou aberto a iniciati-
vas que auxiliem os médicos 
e beneficiem os pacientes, no 
combate à Covid-19. “Estamos 
trazendo mais tecnologia para a 
cidade, a custo zero, com resul-
tado rápido - em cerca de 8 se-
gundos o profissional tem uma 
resposta do aplicativo. Certa-
mente, vamos conseguir ter 
melhores resultados a partir 
de práticas inovadoras como 
esta iniciativa da FEA-USP e da 
FIA. Seremos a primeira cidade 
da região a utilizar essa tecno-
logia. Essa notícia veio em boa 
hora, no momento em que há 
um número alto de casos po-
sitivos em nossa cidade, e um 
presente no dia que Pindamo-
nhangaba completa 315 anos”, 
avaliou o prefeito. 

Na próxima semana, terá 
início o treinamento da equipe 
para que, na sequência, seja fei-
ta a sua implantação.

Divulgação

Sem custos: Johny Barbosa apresentou a ferramenta ao prefeito Isael Domingues; ao vice-prefeito Ricardo 
Piorino e a secretária adjunta de Saúde Mariana Prado Freire
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zeladoria
Novo acesso do Bela Vista à Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso é fi nalizado

Uma ação importante reali-
zada pela Secretaria de Obras 
e fi nalizada pelo Departamen-
to de Trânsito foi concluída na 
última semana: a entrada e sa-
ída de veículos do bairro Bela 
Vista para a Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso (em frente à 

Faculdade Anhanguera).
Com as intervenções rea-

lizadas, a saída do Bela Vista 
deixa de ser realizada na ro-
tatória do João do Pulo, tra-
zendo mais segurança para a 
trafegabilidade do local. “Com 
esta obra, a entrada e a saída 

do Bela Vista passam a ser re-
alizadas no mesmo local, eli-
minando mais um ponto de 
atrito da rotatória do João do 
Pulo, a qual estamos reduzin-
do a quase zero o número de 
acidentes no espaço”, afi rmou 
José França Vidal.

A saída do bairro Bela Vista deixa de ser feita na rotatória do João do Pulo: mais segurança para o local

Pintura de sinalização 
de trânsito acontece 
no Araretama, Maria 
Áurea e Campo Alegre

Com o objeti vo de deixar o trân-
sito mais seguro, o Departamento 
de Trânsito está realizando diversas 
ações de pintura de sinalização 
horizontal. O bairro do Araretama 
recebeu a revitalização das lomba-
das da Av. Nicanor Ramos Nogueira. 
A região do Campo Alegre também 
foi benefi ciada com a pintura de 
PARE e faixas de pedestres.

A ação também chegou nas 
rotatórias do anel viário e no 
entorno da rotatória Amacio Ma-
zzaropi, na próximidade do Lessa, 
que também recebeu a pintura de 
ciclofaixa, levando mais segurança 
aos ciclistas.

Morumbi e Vila 
São Benedito recebem 
novo visual

As ações de zeladoria também 
acontecem nos bairros Jardim 
Morumbi e Vila São Benedito. A 
passarela de acesso de pedestre ao 
bairro Moumbi recebeu manutenção 
e pintura. A Praça Cícero Prado, na 
Vila São Benedito, também recebeu 
melhorias como recuperação de 
canteiros e limpeza e pintura do 
coreto central.

Quadra do Ipê I e Morumbi são revitalizadas

Com a ação dos funcionários 
da Secretaria de Esportes, o 
programa de revitalização das 
praças esporti vas da cidade 
prossegue em ritmo acelerado 
e chegou até o bairro Terra dos 
Ipês I e Jardim Morumbi., tra-
zendo melhor conservação do 
equipamento esporti vo e mais 
condições para seu uso.

Com mais esses dois bairros 
a equipe da SEMELP soma 17 
ações em espaços esporti vos 
somente neste ano: quadras 
esporti vas dos bairros Campo 
Belo, Vila Rica, Campos Maia, 

Alto Tabaú, Maria Áurea, Quadra 
Coberta, Mombaça, CDHU 
Moreira César, Praça do Quartel, 
Cruz Grande,  Bom Sucesso, Ipê 
I e Morumbi e ainda nos espaços 
da piscina do Centro Esporti vo 
Cidade Nova,  Estádio de Futebol 
CE João do Pulo e centro de Trei-
namento Luiz Caloi e Raquelzão.

No residencial Bem Viver a 
quadra do bairro também está 
recebendo melhorias como a 
manutenção do seu alambra-
do, que vem sendo realizado 
por outra frente de servidores 
públicos.

Quadra esporti va do Ipê

Quadra esporti va do Morumbi

Quadra esporti va do Bem Viver recebe melhorias

Nova sinalização traz mais 
segurança nas rotatórias 

do anel Viário

Lombadas são revitalizadas no Araretama

Praça da Vila São 
Benedito recebe atenção 
e terá novo visual

Passarela no Morumbi recebe manutençao
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