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Colaboradores da Faculdade Anhanguera estarão na quadra do edifício Mogno, no dia 22 de agosto realizando as inscrições para os moradores interessados

Respeitando as medidas de
proteção, Anhanguera realiza
ação educacional no “Bem Viver”
PÁG.

3

A Faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba, em parceria com a plataforma da Cogna
Educação e Aliança Brasileira,
está disponibilizando uma série de cursos para capacitação

proﬁssional – totalmente gratuitos. Todos os cursos são certiﬁcados.
A ação ocorrerá no edíﬁco
Mogno, neste sábado (22).

Polícia Rodoviária Federal
apreende quase R$ 1 milhão O universo literário
na Via Dutra em Pinda
e seu papel social

Agentes da PRF (Polícia
Rodoviária Federal) apreenderam por volta das 12 horas, do
último domingo (16), a quantia de R$ 998.580,00 e notas
de moeda nacional.

A ação policial aconteceu
no km 103 da rodovia
Presidente Dutra (BR 116)
e o dinheiro estava sendo
transportando em um veículo
Audi A8.
Divulgação

PÁG.

Divulgação

O “QUAL O SEU TALENTO?” desta edição traz uma
matéria sobre o ‘apaixonante
mundo dos livros usados’. Com
preços “mais em conta” que
as livrarias tradicionais, os
sebos cumpre importante papel
para a indústria livreira: neles,
podem ser encontrados livros
usados, que ainda estão no
mercado – às vezes em edições
mais antigas e até exemplares
de edições esgotadas e fora do
mercado.

PÁG.
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CORONAVÍRUS

Município
apresenta mais
27 casos de
Covid-19 e 52
recuperados
PÁG.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase um milhão de reais em ação realizada na “Dutra”
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Nota Fiscal Paulista
disponibiliza mais de R$
11 milhões em créditos
PÁG.

2

Atividade Delegada
prende rapaz
por tráﬁco em
Moreira César
PÁG.
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Nota Fiscal Paulista disponibiliza
mais de R$ 11 milhões em créditos

Editorial

O fascinante universo dos
livros usados

A Secretaria da
Fazenda e Planejamento liberou nessa
segunda-feira
(17),
R$ 11.961.302,72 em
créditos mensais aos
participantes da Nota
Fiscal Paulista. Deste
montante, as instituições ﬁlantrópicas têm
à disposição mais de R$
6,2 milhões em créditos para utilização em
seus projetos. Já para
pessoas físicas e condomínios foram destinados R$ 5,6 milhões. Os
créditos são referentes
às compras e doações
de documentos ﬁscais
realizadas em abril deste ano.
Para transferir os recursos
para uma conta corrente ou
poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo
oﬁcial da Nota Fiscal Paulista
pelo smartphone ou tablet, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode utilizar

Os sebos literários cumprem importante
papel sociocultural e histórico. Nestes
espaços podem ser encontrados livros
usados, que ainda estão no mercado –
às vezes em edições mais antigas (e até
com ortograﬁa ultrapassada), além de
exemplares de edições esgotadas e fora do
mercado.
Especialistas dizem que neste quesito,
os sebos também cumprem, em parte, o
papel tradicional das bibliotecas públicas.
Os sebos ainda trazem muitas histórias
peculiares por trás de cada espaço físico;
por trás das obras; além, é claro, de
revelar muito sobre seus frequentadores.
Em época de pandemia, as visitas a
esses locais são quase impossíveis. Mas,
quem vive ou sobrevive desse universo
sempre dá ‘um jeitinho’ de criar um
espaço virtual para dar continuidade a
essa atividade tão antiga e tão atual.

a página do programa na internet. Em ambas as opções os valores serão creditados na conta
indicada em até 20 dias.
Os créditos da Nota Fiscal
Paulista permanecem à disposição dos participantes por cinco
anos a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer
momento dentro desse período.

Policiais da Atividade Delegada prendem
rapaz por tráﬁco em Moreira César
Divulgação

Em Pindamonhangaba, uma associação
que atua na proteção e no cuidado aos
animais possui um rico e movimentado
acervo literário. É o que mostra o caderno
“Qual é o Seu Talento?” desta edição.
Além do incentivo à leitura, a atividade
é atrelada a nobre causa animal. Confere
lá, e boa leitura!

Universidade do Livro
promove curso sobre
gramática

Para os amantes da
Língua Portuguesa, a
Universidade do Livro,
da editora Unesp, realizará o curso de “Gramática da Língua Portuguesa” – que tem por
objetivo instruir proﬁssionais de diferentes
áreas as teorias gramáticas que
normalmente são as maiores diﬁculdades encontradas. Visando a
norma culta padrão exigida pela
maioria das empresas, escolas e
comunidades oﬁciais é oferecido vídeo aulas, textos literários,
revistas cientíﬁcas entre outros
matérias para o estudo do aluno.
De acordo com os idealizadores, o curso tem como público
alvo: preparadores e revisores,
assistentes editoriais, editores

Divulgação

Vanguarda
Literária

Na tarde de ontem (17), Policiais Militares da Atividade Delegada realizavam o patrulhamento pelo bairro Liberdade no
Distrito de Moreira César, quando, de acordo com a equipe, visualizaram um rapaz em atitude
suspeita pela via pública.
Abordado e submetido à busca pessoal, foram localizados
com ele: R$ 29 em dinheiro, 11
pinos de cocaína, 11 porções de
maconha e quatro frascos de lança perfume – segundo a PM.
O rapaz, de 23 anos de idade,
recebeu voz de prisão em ﬂagrante e permanece à disposição
da Justiça.

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)

HUMANIDADE X HUMILHAÇÕES X HUMANISMO
de texto, professores, bibliotecários, arquivistas, jornalistas,
publicitários, estudantes e proﬁssionais do Direito, vestibulandos, candidatos aos concursos
públicos e demais interessados.
O curso é totalmente online,
estando disponível a partir da
inscrição por 180 dias.
Para se inscrever no curso
e saber sobre valores é preciso
acessar o site Universidade do
Livro: https://www.universidadedolivro.com.br
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Albert Göres, ao escrever
“Psicologia da Crença”, na revista Context, em Stutgart ( Alemanha ) fez uma importante
colocação: as humilhações inﬂigidas ao homem moderno já
mencionadas por Freud.
A primeira diz respeito a
ação de Copérnico que deslocou, não só a terra, como o homem do Centro do Universo.
Trouxe-nos a certeza de que
somos um mero grão de pó na
imensa poeira das nebulosas.
A segunda foi o fato de ter
que aceitar quando Charles Darwin provou que o homem tem
um animal como ancestral.
A terceira partiu do próprio Freud que tornou claro à
humanidade que o “Homo sapiens” não é ele consciente, mas,
um complexo de intrincados impulsos inconscientes sobrepairando à sua personalidade.
Mas, esse rosário de humilhações amplia-se a partir do
instante em que estamos convictos de que os processos espirituais não se limitam ao cérebro humano, mas têm lugar em
sistemas e mundos diferentes
em distintos graus de evolução.
Caiu assim, a idéia do antropocentrismo, no que se refere
à idéia do homem dirigindo
o destino do mundo. Convém
salientar que o mundo é an-

tropocêntrico na sua ﬁlosoﬁa
de agir, à medida em que deve
melhorar a condição de existência desse ser especial ( moradia,
emprego, saúde, educação ) e
coexistência, com vistas à sua
permanência pacíﬁca entre os
seus semelhantes.
E, pergunta Göres : “Será que
o homem não é apenas uma
passagem, uma região intermediária de um processo de desenvolvimento, cuja origem e meta
ainda não captamos?
Não podemos esquecer que
essa desilusão antropológica já
foi amplamente discutida por
Karl Steinbuch na sua obra: “Automat und Mensch”( “Autômato
e Homem” publicada há mais de
30 anos, pela Editora Springler
- Verlag de Berlim. Diz Steinbuch: “Estou convencido de que o
homem não é o centro dos acontecimentos astronômicos, nem o
único lugar possível dos processos espirituais. Temos que descer do pedestal, que, sem dúvida, nos agrada e reconhecer que
desempenhamos um papel bem
modesto no curso dos acontecimentos do Universo”.
Cabe, portanto, ao homem,
em nome da sua dignidade, em
nome da sua ânsia de crescer
espiritualmente, descer do pedestal das suas vaidades fúteis,
tão perecíveis, que não condu-

zem a lugar nenhum.
Deve, nesse momento de crise ímpar na sua História, quando se assiste a total inversão de
valores, o culto à mediocridade,
elevar-se e priorizar os sentimentos humanistas com o intuito de diminuir o abismo social,
onde se contempla, de um lado,
uma minoria que tudo tem e
se enclausura na sua torre de
orgulho, e, do outro, a grande
maioria que permanece na miséria, sofrendo as humilhações
da fome e da segregação social.
O desaﬁo a ser enfrentado é
para já, nesse momento em que
assistimos o verdadeiro genocídio na África, e, em algumas
partes do planeta, enquanto,
esbanja-se riqueza, aplicam-se
bilhões de dólares no aperfeiçoamento de arma com alto poder
, que nos podem levar à extinção total.
É hora de se reﬂetir sobre
o que os Grandes Mestres escreveram acerca da tarefa do
verdadeiro humanismo. É tempo ainda de acordar, porque
chegou o momento em que a
criança rica se enclausura nos
seus condomínios de alta segurança, com medo das hordas de
famintos , os” novos bárbaros”
que representam uma ameaça ,
simplesmente na briga por um
pedaço de pão.
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Respeitando as medidas de proteção, Anhanguera
realiza ação educacional no “Bem Viver”
Divulgação

Divulgação

A Faculdade Anhanguera de
Pindamonhangaba, em parceria com a
plataforma da Cogna Educação e Aliança
Brasileira, está disponibilizando uma série
de cursos para capacitação profissional –
totalmente gratuitos.
Todos os cursos são certificados – o que
auxilia a manter o currículo competitivo no
mercado de trabalho.
No próximo sábado, dia 22 de agosto,

uma ação da faculdade levará um espaço
de inscrição desses cursos, além de bolsas
profissionalizantes para o bairro do “Bem
Viver”, no Araretama.
Colaboradores da Anhanguera estarão
na quadra do edifício Mogno, o dia inteiro,
realizando as inscrições para todos os
moradores.
A equipe informa que “todas as medidas
cabíveis de proteção ao novo Covid-19 serão

tomadas para segurança de todos”.
Outra forma de inscrição é acessando
o site da faculdade, procurando pelos
cursos disponíveis. Lá estarão todas as
informações necessárias referente ao curso
desejado.
Outras informações no link:
https://sites.google.com/view/
anhanguerapindamonhangaba/p%C3%A1ginainicial

Polícia Rodoviária Federal apreende
quase R$ 1 milhão na Via Dutra em Pinda
Divulgação

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam por volta das 12 horas, do último domingo
(16), a quantia de R$ 998.580,00 em
notas de moeda nacional.
A ação policial aconteceu no km
103 da rodovia Presidente Dutra (BR
116) e o dinheiro estava sendo transportando em um veículo Audi A8.
Segundo a PRFs, os policiais pararam um veículo que realizava manobras imprudentes e ultrapassagens em alta velocidade. Durante a
abordagem, as informações sobre os
motivos da viagem eram desencontradas. Ao aprofundar a fiscalização,
a equipe encontrou em um compartimento oculto do banco traseiro,
vários pacotes com cédulas de cem
reais.

O condutor, um homem de 47
anos, informou que foi contratado
pelo valor de R$ 2 mil para realizar
o transporte dos valores do Rio de Janeiro para a capital paulista. Segundo ele, pegou o veículo na Rodoviária Novo Rio e combinou de deixar o
carro num shopping em São Paulo.
Além dos valores em dinheiro, os
policiais localizaram uma munição
intacta de fuzil, calibre 7,62 mm.
O homem foi preso em flagrante
por porte ilegal de munição de uso
restrito, e o dinheiro foi apreendido,
uma vez que o condutor não apresentou provas da sua procedência
lícita. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em São José dos
Campos.

“Encontro de Lideranças Rurais” apresenta
soluções inovadoras para produtor rural
Com o objetivo de apresentar soluções inovadoras para
os produtores rurais, o Sindicato Rural de Pindamonhangaba
sediou, na última semana, o “Encontro de Lideranças Rurais”.
A atividade reuniu representantes da Faeasp, Senar,
Sebrae e Sindicatos Rurais do
Vale do Paraíba e de outras regiões.
O presidente do Sindicado
Rural de Pindamonhangaba,
João Bosco Andrade Pereira,
agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
do apoio ao produtor rural. “A
qualificação é de extrema im-

Divulgação

portância para os produtores
rurais, especialmente, agora durante a pandemia e a união de
esforços entre as Entidades, fará
toda diferença para a geração
de emprego e renda no campo”.
Durante o Encontro, representantes do Sebrae e Senar,
apresentaram as soluções oferecidas pelas Entidades para
o apoio ao produtor rural e
reforço das cadeias produtivas, como: rodadas de negócios, agora em formato digital;
cursos senar, caravana nação
agro, arranjos locais, sebrae
inova agronegócios, sebraetec,
entre outros. Todos os parcei-

ros concordam que é importante colocar os produtores
rurais na era digital, tanto no
setor de treinamentos, como
na divulgação e comercialização dos seus produtos.
Tirso Meirelles, vice-presidente do sistema Faesp/senar
-SP e presidente do Sebrae-SP,
destacou a importância da
parceria Faesp/Senar, Sebrae
e Sindicato Rurais para do desenvolvimento dos produtores
rurais. “Vamos sair dessa fase
juntos, encarando os obstáculos e criando soluções viáveis
para produtores e sindicatos
rurais”, concluiu.
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Concessionária mantém ações de
apoio aos caminhoneiros na via Dutra
A CCR NovaDutra contabilizou no ﬁm do mês de julho mais
de 150 mil ações realizadas durante a pandemia, em apoio
aos caminhoneiros que trafegam pela via Dutra abastecendo hospitais e supermercados.
As ações de apoio com entrega
de kits alimentação e higiene,
orientação sobre o novo coronavírus, atendimento clínico e
médico, seguem durante o mês
de agosto, agora concentrados
dentro do espaço do “Programa
Estrada para a Saúde”, criado
especialmente – e que ﬁca na
altura km 82, em Roseira.
Com a retomada dos serviços na maioria dos postos localizados na rodovia, as ações
se concentrarão neste local. O
motorista proﬁssional poderá
dar uma parada para realizar
uma checagem da sua saúde,
além de poder realizar serviços
emergenciais dentários na clínica do espaço.
A ação de apoio ao caminhoneiro faz parte do plano, que o

Grupo CCR realiza em nos cinco
estados brasileiros onde administra rodovias. Sobre as 150 mil
ações realizadas desde março, início da pandemia, mais de 57 mil
kits alimentação foram distribuídos, 14 mil cabines de caminhões
foram desinfectadas, 15 mil máscaras foram distribuídas entre
outros serviços realizados, com o
apoio de empresas parceiras.
“Sem dúvida é um número
de ações e atendimentos rea-

lizados sem precedentes aos
usuários da rodovia. A vida
de todos foi modiﬁcada com a
chegada da pandemia e os caminhoneiros tiveram um papel
muito importante para manter
o país abastecido”, explicou
Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR NovaDutra.
Os serviços disponibilizados acontecem por ordem de
chegada, conforme ows dias e
os horários abaixo:

Sobre o programa
O “Estrada para a Saúde”,
gerenciado pelo Instituto
CCR, oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por
meio de exames médicos,
tratamento
odontológico
e outros serviços para melhorar a qualidade de vida
e o bem-estar. Desde 2002,
quando o programa foi ini-

* ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (neste momento
de pandemia, somente atendimentos de emergência):
Segundas e quartas-feiras, das 8h às 18h;
Terças e quintas-feiras, das 7h às 17h, e
Sextas-feiras, das 9h às 17h;
* ATENDIMENTO CLÍNICO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
* CONSULTAS MÉDICAS:
De quarta a sexta-feira, das 13h às 16h.

ciado, mais de 287 mil usuários foram atendidos, por
meio das unidades ﬁxas
instaladas na CCR ViaOeste
e CCR AutoBAn, e ações realizadas na CCR NovaDutra,
CCR MSVia, CCR SPVias e CR
RodoNorte. Só no ano passado, 21 mil caminhoneiros foram atendidos nos postos do
Programa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.408, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO dos seus empregos, a partir de 15 de agosto de 2020,
aos servidores a seguir relacionados, para concorrerem a cargo público nas eleições de
novembro do ano em curso, dando ampla publicidade nos 3 (três) meses que antecedem
o pleito:
- Alexsandro Eberton Martins
-Protocolo 18063/2020
- Djanira Salles
-Protocolo 18120/2020
- Giovana Cristina das Dores de Souza
-Protocolo 18021/2020
- José Ricardo da Silva -Protocolo 18074/2020
- Pedro Henrique Justino da Silva -Protocolo 18044/2020
Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 15 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 091/2020 (PMP 4400/2020)
Para “aquisição de creme barreira para o paciente Luiz Otávio Laurindo Machado”,
com entrega dos envelopes até dia 31/08/2020 às 08h e início da sessão às 08h30.
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.

*** 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 Nº 045/2020 (PMP 2211/2020)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço especializado de
manutenção e conservação de gramados, jardins existentes e passeio de prédios públicos
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 01/09/2020 às 14h e início da
sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2020 (PMP 2648/2020)
Para “aquisição de materiais de serralheria a serem utilizados em diversas obras no município de
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 15/09/2020 às 14h e início da sessão às
14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2020 (PMP 4531/2020)
Para “contratação de empresa especializada na instalação de equipamento de proteção coletiva
– EPC na forma de barreira de vidro ‘guichê’ nos locais de atendimento ao público da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 24/08/2020 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.
*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2020 (PMP 2884/2020)
A autoridade superior, Sra Maria Eduarda Abreu San Martin (decreto municipal 5828/2020),
acolheu, em 11/08/2020, a impugnação interposta pela empresa Contemar Ambiental Comércio de
Containers Ltda (protocolo 12473/2020), com base na manifestação técnica da Secretaria de Meio
Ambiente, determinando a reabertura do certame, que cuida de “aquisição de mobiliário urbano
(lixeira, container, bancos, mesas com bancos, pergolado, contentor para resíduos e balanço)”,
com alteração do ato convocatório (termo de referência). Fica marcada a reabertura para o dia
03/09/2020, com entrega dos envelopes às 08h e início da sessão às 08h30. O edital estará
disponível 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 Nº 005/2020 (PMP 604/2020)
A autoridade superior, Sr Alcemir José Ribeiro Palma (decreto 5828/2020), considerando o parecer
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a não manifestação das empresas Adeilton Aristides
Rodrigues e Espaço D – Consultoria e Assessoria Educacional Cultural e Empresarial Ltda ME, de
manter as propostas por mais 60 dias, deu provimento ao recurso interposto pela empresa Entek
Cursos Livres Ltda e desclassiﬁcou a empresa Espaço D – Consultoria e Assessoria Educacional
Cultural e Empresarial Ltda ME dos itens 01, 02, 04 e 06, e homologou, em 13/08/2020, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de treinamento e capacitação e qualiﬁcação de oﬁcinas de artesanatos e palestras de
empreendedorismo e para a geração de renda”, em favor da empresa Entek Cursos Livres Ltda, os
itens 01, 02, 03, 05 e 06, no valor total de R$ 126.422,80. Item 04 fracassado.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2020 (PMP 3545/2020)
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto 5828/2020), homologou, em
07/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de agregados (pedra britada
tipo rachão, pedra britada nº 01, 02 e 03 e bica corrida)”, em favor da empresa VP Materiais para
Construção Ltda EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-43,18; 02-47,16; 03-25,52; 04-47,25; 0546,09.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 200/2019 de “aquisição de água mineral”, com validade
de 12 meses, assinadas em 22/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 455/2020
Empresa:
MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME
ATA nº 456/2020
Empresa:
MARIKO ROBERTA TASHIKAWA DA SILVA ME
***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 026/2020 de “contratação de empresa especializada no serviço de
lavagem de uniforme e agasalhos de competição de diversas modalidades”, com validade de 12
meses, assinadas em 18/06/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 200/2020
Empresa:
R Z MARCON ME
***
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 029/2020 de “aquisição de equipamentos para o desenvolvimento
lúdico e pedagógico (playground) para alunos da rede municipal de ensino de Pindamonhangaba”,
com validade de 12 meses, assinadas em 02/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 201/2020
Empresa:
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP
ATA nº 202/2020
Empresa:
R F GORY COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 203/2020
Empresa:
TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 017/2020 de “contratação de empresa especializada
em confecção de letras caixa em PVC, letras caixa em aço inox, letras caixa em aço galvanizado,
placas em PS, placas em ACM para identiﬁcação, placas em alumínio, placas em aço inox, com
instalação conforme descrição, dentro do perímetro da cidade de Pindamonhangaba pelo período
de 12 (doze) meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 204/2020
Empresa:
ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA ME
ATA nº 205/2020
Empresa:
JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
ATA nº 206/2020
Empresa:
RODRIGO R. A. VILELA – ME
ATA nº 207/2020
Empresa:
RONE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME
ATA nº 208/2020
Empresa:
T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
***
A Prefeitura comunica que se encontram disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referente ao PPRP nº 044/2020 de “aquisição de ferragens a serem utilizadas
em diversas obras/manutenções no município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses,
assinadas em 15/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 209/2020
Empresa:
ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS
LTDA
ATA nº 210/2020
Empresa:
MTL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ALUGUEL DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020

-

Protocolo 18330/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.409, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE:

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.

Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO do seu emprego, a partir de 15 de agosto de 2020, ao
servidor a seguir relacionado, para concorrer a cargo público nas eleições de novembro do
ano em curso, dando ampla publicidade nos 3 (três) meses que antecedem o pleito:

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2020 (PMP 1948/2020)
Para “aquisição de materiais de pintura”, com entrega dos envelopes até dia 15/09/2020 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2020 (PMP 2979/2020)
Para “aquisição de materiais para atender o setor de serralheria”, com entrega dos envelopes até
dia 14/09/2020 às 14h e início da sessão às 14h30.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO do seu emprego ao servidor a seguir relacionado,
para concorrer a cargo público nas eleições de novembro do ano em curso, dando ampla
publicidade nos 3 (três) meses que antecedem o pleito:

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 14 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda
Constitucional nº 107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o
requerimento do interessado,

- Expedito da Silva Filho
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
DE PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2020/2022
I. O COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba na pessoa de sua
Presidente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 6.122 de 16 de maio
de 2018, CONVOCA a Sociedade Civil para credenciamento e inscrição de candidatos visando à
participação na Assembleia para escolha dos novos membros representantes da Sociedade Civil
que deverão integrar o Conselho Municipal de Turismo - Gestão 2020/2022, cujas normas são
regidas pelo presente Edital.
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte composição:
a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados;
c) Um representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
d) Um representante das Agências de Turismo;
e) Um representante dos Guias de Turismo;
f) Um representante dos Transportadores Turísticos;
g) Um representante das Escolas Técnicas;
h) Um representante do Artesanato;
i) Um representante do turismo de Aventura;
j) Um representante do Núcleo Turístico de Ribeirão Grande: e,
k) Um representante do Núcleo Turístico de Piracuama;
l) Um representante da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – ACIP

- Manoel Mauricio Ferrari Mendes

- Protocolo 18257/2020

Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15
de agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
fls. 170
fls. 170

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1004223-12.2017.8.26.0445 e o código 940AB6F.

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

PORTARIA GERAL Nº 5.410, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.

I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de escolha de novos conselheiros ocorrerá às 17:30h, do dia 13 de outubro de
2020, no Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba
- SP, 12400-220
b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e/ ou respectivo suplente de
cada segmento, serão automaticamente escolhidos para ocuparem as vagas do segmento
correspondente. No caso de haver mais de 01 (um) candidato e/ ou respectivo suplente para o
preenchimento da vaga, no mesmo segmento, os conselheiros representantes da sociedade civil
escolherão entre os candidatos inscritos e habilitados às vagas de titularidade e suplência do
segmento.
c) Em caso de vacância no decorrer do mandato, serão chamados os demais classiﬁcados pela
ordem de votação.
II - DA INSCRIÇÃO
a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 (dois) candidatos,
sendo um titular e um suplente, que deverão apresentar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.
III - DOS PRAZOS
a) Cronograma
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 18/08/2020
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – de 24/08 a de 24/09 de 2020
ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS –13/10/2020
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO – 20/10/2020
a) As inscrições, de 24/08 a 24/09 de 2020, deverão ser feitas no horário das 8 às 12 horas e das
14 às 17 horas, no Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba
- SP, 12400-220
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo, com a divulgação do edital, prazos
e formas de acesso, podendo inclusive expedir ofícios às entidades comunicando a abertura do
presente Edital.
b) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar ciência
deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital.
c) O mandato de conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba terá o
prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução, não será remunerado e será considerado serviço
relevante para o Município.
d) Ao ﬁnal do processo será redigida a ata ﬁnal com os resultados e será dada posse aos novos
conselheiros, em assembleia especíﬁca, marcada para este ﬁm.
e) Na assembleia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
f) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão responsável por este edital, a saber: Ademir
Lopes Pereira, Jairo Fogaça e Kelly Eugênio Mendonça Faria.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.
Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente
ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição: _____________________________________________________________________
Endereço Completo: _____________________________________________________________
Telefone de contato: ______________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________________
Representante Legal
Nome: ________________________________________________________________________
RG: __________________________ CPF: ____________________________________________
Telefone para contato: _______________________ E-mail: _______________________________
Indicados para o processo eleitoral
Nome: ________________________________________________________________________
RG: ________________________________CPF: ______________________________________
Telefone para contato: ______________________email: _________________________________
Nome: ________________________________________________________________________
RG: _________________________________CPF: _____________________________________
Telefone para contato: _____________________ email: ________________________________
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2020.
__________________________________________________
(Identiﬁcação e Assinatura do Representante Legal)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2020
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saúde

Pindamonhangaba apresenta mais 27
casos de Covid-19 e 52 recuperados
A Vigilância Epidemiológica da Prefeitura divulga, em
seu boletim desta segundafeira (17), 27 novos casos testados positivo para Covid-19
e 52 pacientes recuperados.
Os casos positivos são dos
seguintes bairros: Araguaia,
Araretama, Campinas, Carangola, Centro, Cidade Jardim,
Cidade Nova, Crispim, Karina, Lessa, Liberdade, Maria
Áurea, Mombaça, Moreira
César, Pasin, São Benedito,
Vale das Acácias, Vila São
Benedito, Vila São João.
Os pacientes recuperados
são dos bairros: Água Preta,
Andrade, Araretama, Azeredo, Bela Vista, Centro, Cidade
Jardim, Cidade Nova, Crispim, Cruz Pequena, Jardim

Regina, Laerte Assunção, Liberdade, Maria Áurea, Maricá, Mombaça, Moreira César,
Morumbi, Padre Rodolfo,
Parque das Palmeiras, Portal dos Eucaliptos, Ribeirão
Grande, Socorro, Terra dos
Ipês, Vale das Acácias, Vila
São José, Village do Sol, Vista
Alegre
Com os números de hoje,
Pinda chega a 1.423 pacientes testados positivos para
coronavírus desde o início da
pandemia na cidade. Hoje,
temos 41% de ocupação de
leitos de enfermaria e 55% de
ocupação de leitos de UTI, somando redes pública e particular. O índice de isolamento
na cidade está em 52%.
Ressaltamos que a ten-

dência de alta no número de
positivados será acentuada devido à significativa
quantidade de realização
de testes, identificando
cada vez mais os pacientes
assintomáticos.
A Prefeitura informa,
ainda, que de acordo com
o Plano São Paulo, a região
do Vale do Paraíba está na
faixa amarela. Importante
destacar que mesmo com a
mudança de faixa, todos os
cuidados devem ser tomados
e que a população precisa
colaborar fazendo a sua parte. A pandemia não terminou. Evite aglomerações, use
máscara, higienize as mãos
constantemente e, principalmente, fique em casa.

Brasil registra mais de
três milhões e trezentos
casos de coronavírus
Até o início da tarde dessa segunda-feira
(17), o Brasil contabilizava 108.054 mortes e
3.343.925 diagnósticos por coronavírus.
As informações são do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.
De acordo com o consórcio, no domingo
(16), às 20 horas, o balanço indicou: 107.879
mortes, 582 em 24 horas. Com isso, a média

móvel de novas mortes no Brasil nos últimos
sete dias foi de 963 óbitos, uma variação de
-3% em relação aos dados registrados em 14
dias.
Sobre os infectados, eram 3.339.999 brasileiros com o novo coronavírus, 22.167 confirmados no último período. A média móvel de
casos foi de 43.488 por dia, uma variação de 0%
em relação aos casos registrados em 14 dias.

Confira onde as mortes estão subindo, onde estão
em estabilidade e em queda:
Variação da média dos sete últimos dias em relação à média de duas semanas atrás
Reprodução/Internet

Ainda segundo informações deste consórcio, no total, 5 estados e o Distrito Federal
apresentaram alta de mortes: SC, MG, DF, GO, AM e RO.
No site do Ministério da Saúde também é possível consultar o número de casos, além
de acompanhar matérias sobre as principais ações do País no enfrentamento a Covid-19:
https://saude.gov.br/

Covid-19: estudo classifica
eficácia de máscaras
Reprodução/Internet

Segundo a
pesquisa, a
N95 foi a que
teve melhor
desempenho;
máscaras
de algodão
e máscaras
cirúrgicas de
três camadas
também tiveram uma boa
eficácia

U

ma pesquisa publicada na revista científica
Science Advances analisou e
classificou a proteção de 14
tipos diferentes de máscaras
contra a Covid-19. A melhor
máscara foi a N95, utilizada
por profissionais de saúde.
Outras máscaras com bom desempenho foram as cirúrgicas
de três camadas e as de algodão.
O método utilizado por pesquisadores da Universidade de
Duke, nos Estados Unidos foi o
seguinte: “medição óptica simples para avaliar a eficácia das
máscaras para reduzir a transmissão de gotículas respiratórias durante a fala regular.”
Para realizar este experimento, foi utilizada uma caixa preta com um laser e uma câmera
de celular. Uma pessoa teve
de falar a frase “mantenhamse saudáveis, pessoal”, cinco
vezes na frente do laser, utilizando cada uma das máscaras
diferentes.
O celular foi utilizado para
gravar um vídeo de aproximadamente 40 segundos. Os
primeiros 10 segundos são
utilizados como linha de base.
Durante 10 segundos o usuário
fala a frase e a câmera continua
gravando por mais 20 segundos
para a observação das gotículas. Para cada máscara, o experimento foi repetido 10 vezes.
O artigo enfatiza que esse
método de medição é barato e
pode ser construído e operado por não especialistas, o que
permite uma avaliação rápida
do desempenho da máscara durante a fala, espirro ou tosse.

Os pesquisadores fizeram
o teste com 14 tipos diferentes
de máscara. A N95 reduziu a
transmissão de partículas para
menos de 0,01%. As cirúrgicas
de três camadas ou de polipropileno reduziram a quantidade
de gotículas em 90% ou mais,
se comparado com a ausência
de cobertura facial.
Confira o ranking
de eficácia das
máscaras, de acordo com o
estudo:
1- N95
2- Máscara cirúrgica descartável
3- Máscara de polipropileno
e algodão (o material sintético
polipropileno é colocado entre
duas camadas de algodão)
4- Máscara de polipropileno
de amarrar (duas camadas de
material sintético)
5- Máscara de algodão de
amarrar
6- Máscara de amarrar feita
com duas camadas de algodão
7- N95 com válvula
8- Máscara de algodão costurada a mão
9- Máscara de algodão plissado da empresa americana
Hudson’s Hill, de camada única
10- Máscara de algodão
plissado de camada única
11- Máscara de algodão
plissado de camada dupla
12- Máscara feita com tecido de camiseta
13- Bandana dobrada usada
como máscara
14 - Gola de pescoço usada como máscara (aumenta a
quantidade de partículas)
Outras informações no site:
https://advances.sciencemag.org/.
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COMUNIDADE

O apaixonante universo
dos livros usados
Cotidianamente, surgem na internet, sobretudo, nas redes sociais,
brincadeiras envolvendo ‘desafios’
aos amigos virtuais. Um deles é para
que o desafiado poste a capa de um
livro que marcou sua vida em um
determinado momento. Num instante, diversos comentários sobre os
autores e sobre as obras publicadas
tomam conta das redes, formando um
grande debate virtual.
Mas, bem anterior ao cenário digital, uma atividade cumpre seu papel
de incentivar à leitura a um preço, digamos, “mais em conta”: são os sebos
literários.

“Incentivar a leitura é de extrema
importância. Agora, atrelar essa atividade a uma ação tão nobre quanto
à causa animal nos dá ainda mais
alegria em fazer parte”, conta Cida
Oliveira, a dona Cida da Jaya.
Ela é professora aposentada e disse
que acha fascinante poder contribuir
para esse universo literário. “Eu via
muitas pessoas vindo aqui em casa,
onde separei dois cômodos para as atividades da Jaya; principalmente, as meninas da prefeitura, quando podiam,
compravam livros, trocavam entre
elas; liam em seu horário de almoço...
Eu sou encantada com tudo isso!”.

Divulgação

Divulgação

“A leitura é uma fonte
inesgotável de prazer,
mas por incrível que pareça,
a quase totalidade, não
sente esta sede”.
Carlos Drummond de Andrade
Em Pindamonhangaba, a Associação Jaya – que atua na proteção e no
cuidado aos animais – e também tem
um bazar de usados; possui um rico
acervo literário: o “Sebo da Jaya”.
Os frequentadores – quando não
havia a pandemia da Covid-19 – eram
os mais diversos: homens, mulheres,
jovens, filhos, pais... Um ia falando
para o outro e a compra de livros ia
acontecendo.

Evelyn Medeiros acompanha a mãe
durante as leituras

O papel histórico dos sebos
Os sebos literários cumprem
importantes papéis para a indústria
livreira: neles, podem ser encontrados
livros usados, que ainda estão no
mercado – às vezes em edições mais
antigas (até com ortografia ultrapassada) e também exemplares de
edições esgotadas e fora do mercado.
Assim, os sebos também cumprem,

em parte, o papel tradicional das
bibliotecas públicas.
Em virtude da pandemia, o sebo
segue virtualmente.
Quer saber como comprar livros;
doar livros ou contribuir com outras
ações do grupo? Acesse: https://www.
facebook.com/groups/associacaoJaya/

Dona Cida diz que incentivar a leitura é fascinante

O universo literário
e seu papel social

Divulgação

“Caçada Macabra” e “Uma mulher perfeita” foram as duas últimas obras lidas por Solange

“Ler melhora a nossa forma de
se expressar, de conversar e de
entender o outro”, afirma a servidora pública, Alexandra de Siqueira
Martins. Ela diz que sempre gostou
de ler e depois que foi apresentada
ao “Sebo da Jaya” seu hábito aumentou. Ela e a filha Evelyn adoram partilhar leituras. “Eu prefiro
suspense e romance, mas costumo
ler vários gêneros”.
Para Solange Aparecida Oliveira,
que também adquiriu o hábito de ir
ao sebo, ler “enriquece o vocabulário
e faz o tempo passar de uma forma
muito especial. Eu sempre gostei de
ler, mas depois que soube que comprar neste sebo estamos ajudando
uma causa tão linda, comecei a comprar pelo menos uns três por mês”,
conta ela. Solange também é servidora pública e disse que sua companheira de leitura é a filha Bruna, de
17 anos, que é engajada nas ações
do grupo Jaya. “Minha filha adora os
livros de lá. São quase todos novos;
tem muitas opções e ainda estamos
ajudando nas compras de itens para
os animais”.
Dona Cida reforça que toda a
renda arrecadada tanto na venda de
livros quanto em outras ações do grupo é revertida em produtos, em itens
e em procedimentos para os animais.
Sobre o incentivo à leitura, ela
frisa que “essa troca de livros e de
conhecimento, além da causa nobre
que é a proteção aos animais traz
uma energia tão boa para as nossas
vidas”, disse dona Cida – enquanto
terminava de folhear a obra: ‘O Lar
da Senhorita Peregrine – para Crianças Peculiares’.

Divulgação

Alexandra: “ Prefiro livro à internet”
Divulgação

