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A GAzetA dos Municípios

Ipem-SP autua postos de combustíveis 
durante “Operação Olhos

de Lince” de combate às fraudes

Enem tem mais de 1 milhão de
candidatos inscritos em apenas 8 horas

Tenaris entrega 5 respiradores 
para Pindamonhangaba

No combate às irregulari-
dades em postos de com-
bustíveis, o Instituto de 
Pesos e Medidas do Es-
tado de São Paulo (Ipem-
-SP) realizou mais uma 
etapa da Operação Olhos 
de Lince, no período de 
5 a 8 de maio, na capital 
e nas cidades de Araçatu-
ba, Arujá, Atibaia, Bariri, 
Bauru, Campinas, Cara-
guatatuba, Carapicuíba, 
Diadema, Embu das Artes, 
Guarulhos, Indaiatuba, 
Itanhaém, Limeira, Mogi 
das Cruzes, Nova Odessa, 
Paraguaçu Paulista, Paulí-
nia, Ribeirão Preto, Santa 
Bárbara D´Oeste, Santo 
André, Santos, São Ber-
nardo do Campo, São José 
dos Campos, São Vicente 
e Taboão da Serra
Foram verificadas 1.166 
bombas de combustíveis e 
encontrados erros em 123 
(10%), sendo emitidos 63 
autos de infração. O maior 
erro contra o consumidor 

O primeiro dia de inscri-
ção no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2020 recebeu 1.013.345 
candidatos em apenas oito. 
Na edição anterior, o Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela aplica-
ção da prova, registrou a 
mesma marca depois de 
10 horas. Em sua versão 
digital, o período de ins-
crição também no primei-
ro dia, segunda-feira (11), 
registrou 44 cidades com 
todas as vagas preenchidas 
para realização de provas 
por meio de computado-
res disponibilizados pelo 
Inep. O prazo para se ins-
crever no Enem vai até 22 
de maio. O processo deve 
ser realizado pela internet, 
na Página do Participante.

A indústria Tenaris en-
tregou, na segunda-feira 
(11), à Secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba, 
cinco respiradores novos 
para apoiar a Prefeitura no 
combate à COVID-19.
Os equipamentos foram 
importados da China, após 
pedido de ajuda da Pre-
feitura feito em março, 
prevendo necessidade de 
aumento da capacidade 
de leitos de UTI e foram 
entregues na UPA Cidade 
Nova, utilizada no mo-
mento como central de 
acolhimento aos pacientes 
com coronavírus.
Participaram do ato de re-
cebimento do material na 
Cidade Nova, o prefeito 
Isael Domigues, os repre-
sentantes da Tenaris, Re-
nato Catallini (Presidente 
da Tenaris no Brasil), Luiz 
Marcondes (Diretor de 
Recursos Humanos) en-
tre outros colaboradores, 
além de Mariana Freire, 

foi a falta de - 1749ml a 
cada 20 litros abastecidos. 
As demais irregularidades 
encontradas foram plano 
de selagem da bomba de 
combustível violado, va-
zamento, mangueira dani-
ficada, mangueira em mau 
estado de conservação, en-
tre outros. O posto com ir-
regularidade terá dez dias 
para apresentar defesa jun-
to ao instituto. De acordo 
com a lei federal 9.933/99, 
as multas podem chegar a 
R$ 1,5 milhão. O objetivo 
das fiscalizações do Ipem-
-SP é realizar a identifica-
ção de fraudes em bombas 
de combustíveis, referente 
a quantidade (volumetria), 
contra o consumidor prati-
cadas por postos de com-
bustíveis.
Quando são encontradas 
bombas de combustíveis 
com indícios de fraude, 
após apreensão e interdi-
ção das mesmas, os fis-
cais identificam qual é a 

Das vagas abertas para o 
Enem Digital, cerca de 
101 mil, 75.798 já foram 
ocupadas por participan-
tes que optaram por este 
modelo. A versão digital 
terá aplicação-piloto em 
99 cidades distribuídas 
em todos os estados e no 
Distrito Federal. Digi-
tal - Também no primeiro 
dia, segunda-feira (11), 
44 cidades tiveram to-
das as vagas preenchidas 
para realização de provas 
por meio de computado-
res disponibilizados pelo 
Inep. Das vagas abertas 
para o Enem Digital, cer-
ca de 101 mil, 75.798 já 
foram ocupadas por parti-
cipantes que optaram por 
este modelo. A versão di-
gital terá aplicação-piloto 
em 99 cidades distribuí-
das em todos os estados 

secretária Adjunta da Saú-
de. “Essa ação é fruto de 
uma boa parceria e um 
ótimo relacionamento da 
Tenaris com nosso muni-
cípio. Empresa essa que 
demonstrou grande sensi-
bilidade com essa causa, 
pois não é fácil adquirir 
essas máquinas, num mo-
mento crítico, uma vez 
que se trata do item mais 
disputado do mundo, atu-
almente. A Tenaris infor-
mou que só conseguiu re-
alizar a compra graças à 
cooperação internacional 
das empresas do grupo”, 
afirmou o prefeito Isael 
Domingues. Além desses 
equipamentos, a empresa 
também entregou nesta 
segunda etapa de doação, 
mais 400 macacões imper-
meáveis, 300 protetores 
faciais e 3.000 máscaras 
PFF2 e N95, específicas 
para profissionais da li-
nha de frente do combate 
à doença. Outras doações 

permissionária que presta 
serviço naquele estabe-
lecimento.  Então, é feito 
um levantamento nas ati-
vidades realizadas por esta 
permissionária, não só 
neste posto como também 
em outros postos.
Caso seja constatada al-
guma irregularidade em 
relação a prestação de ser-
viço e ao não atendimento 
ao Regulamento Técnico 
Metrológico a que estão 
sujeitas, será aberto um 
processo administrativo 
propondo o descredencia-
mento desta permissioná-
ria. Detectada a fraude é 
revogada sua autorização 
de manutenção de bombas 
de combustíveis.
O material coletado será 
periciado em laboratório 
do instituto com emissão 
de laudo direcionado à Se-
cretaria da Fazenda para 
cassação do cadastro no 
ICMS e também é enviado 
ao Ministério Público.

e no Distrito Federal. As 
vagas para as provas em 
computador estão esgota-
das em Maceió (AL), Ma-
capá (AP), Manaus (AM), 
Salvador (BA), Feira de 
Santana (BA), Quixadá 
(CE), Sobral (CE), Forta-
leza (CE), Brasília (DF), 
Vila Velha (ES), Cariacica 
(ES), Cachoeiro de Itape-
mirim (ES), Vitória (ES), 
Anápolis (GO), Goiânia 
(GO), Imperatriz (MA), 
São Luiz (MA), Dourados 
(MS), Contagem (MG), 
Betim (MG), Governa-
dor Valadares (MG), Ipa-
tinga (MG), Belém (PA), 
Santarém (PA), Francis-
co Beltrão (PR), Recife 
(PE), Petrolina (PE), Ca-
ruaru (PE), Teresina (PI), 
Parnaíba (PI), Duque de 
Caxias (RJ), Nova Iguaçu 
(RJ), Rio de Janeiro (RJ), 

- Importante ressaltar ain-
da que desde o começo de 
abril, a Tenaris já doou à 
rede de saúde de Pinda-
monhangaba mais de 23 
mil itens de proteção in-
dividual e equipamentos. 
Entre as doações estão 4 
monitores multiparâmetro 
- equipamento utilizado na 
área da saúde para acom-
panhar a evolução dos in-
dicadores de saúde de um 
paciente -, óculos de pro-
teção, máscaras cirúrgicas 
e máscaras PFF2, aventais 
e luvas, entre outros itens.
Foram disponibilizados 
ainda às instituições de 
saúde da cidade materiais 
informativos sobre o novo 
coronavírus, que foram 
produzidos pela equipe do 
Humanitas Research Hos-
pital, na Itália - unidade 
que pertence ao mesmo 
grupo da empresa e desen-
volveu grande experiência 
técnica no combate à pan-
demia.

São Gonçalo (RJ), Petró-
polis (RJ), Santa Maria 
(RS), Porto Alegre (RS), 
Boa Vista (RR), Criciú-
ma (SC), São José do Rio 
Preto (SP), Sorocaba (SP), 
Osasco (SP), Barueri (SP) 
e Santos (SP). Isenção 
- Mesmo sem o pedido 
formal, quem tem direito 
à isenção do pagamento 
da taxa de inscrição, con-
forme critérios previstos 
no edital, terá gratuidade, 
Isso foi determinado causa 
das restrições provocadas 
pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
Para os demais participan-
tes, a taxa é a mesma do 
ano passado: R$ 85.
Foto - Segundo o Inep, 
todos os inscritos devem 
anexar fotos ao sistema, o 
que aumenta a segurança 
da aplicação. A foto deve 

ser atual, com todo o rosto 
enquadrado, iluminado e 
com foco, sem uso de ócu-
los escuros ou artigos de 
chapelaria (boné, chapéu, 
lenço, gorro ou similares). 
O arquivo deve ser JPG, 
JPEG ou PNG, com tama-
nho máximo de 2 MB. O 
sistema não recebe arqui-
vos em formato PDF.
Especiais - As solicitações 
de recursos de acessibili-
dade podem ser feitas du-
rante o ato de inscrição 
para a versão impressa do 
exame, até 22 de maio. 
Nesta edição, gestantes, 
lactantes, idosos e estu-
dantes em classe hospi-
talar foram incluídos na 
denominação “especiali-
zado”. Prova - Este ano, 
o exame permanece com 
uma redação e 45 questões 
em cada prova das quatro 

áreas de conhecimento: 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias; ciências hu-
manas e suas tecnologias; 
ciências da natureza e suas 
tecnologias; e matemática 
e suas tecnologias.
O Enem impresso será 
aplicado nos dias 1º e 8 
de novembro. Já a versão 
digital, em 22 e 29 de no-
vembro. Na edição ante-
rior, o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), responsável 
pela aplicação da prova, 
registrou a mesma mar-
ca depois de 10 horas. O 
prazo para se inscrever no 
Enem vai até 22 de maio. 
O processo deve ser reali-
zado pela internet, na Pá-
gina do Participante.
Com informações da 
Agência Brasil
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Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
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EXPEDIENTE

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 013/2020 - 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Bá-
sicas - Promoção Social. Convocamos a empresa DZ7 TECNOLOGIA 
& MARKETING EIRELI, a comprovar, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a execução dos fornecimentos prestados nas quantidades mínimas 
exigidas no Item 1.2.4 do Anexo II do Edital, conforme Atestado de 
Capacidade Técnica apresentado. O não atendimento ao solicitado 
resultará na inabilitação da empresa. Potim, 12 de maio de 2020. An-
dré L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 017/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Assessoria 
Técnica e Pedagógica para Formação Continuada de Professores da 
Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min 
do dia 13/05/2020, até as 09h00min do dia 27/05/2020; data da aber-
tura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 27/05/2020; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 27/05/2020, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
018/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Pneus, Câmaras e Protetores, conforme Termo de Referência 
e demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 13/05/2020, até as 09h00min do dia 28/05/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
28/05/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
28/05/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.
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Estudo indica que lockdown 
será inevitável em SP se

isolamento não subir

Projeções feitas com um 
modelo matemático de-
senvolvido na Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp) indicam que a 
adoção de lockdown obri-
gatório no Estado de São 
Paulo será inevitável caso 
o nível de isolamento so-
cial não suba significativa-
mente a partir desta terça-
-feira (12).
Entre os dias 8 e 10 de 
maio, foram registrados, 
em média, 1.839 novos ca-
sos diários de COVID-19 
em todo o estado, sendo 
1.033 somente na capital. 
Se for mantida a taxa de 
contágio (R0) - que é o 
número de pessoas para as 
quais um infectado trans-
mite o vírus - observada 
nos 30 dias anteriores a 10 
de maio, no final de junho 
São Paulo contabilizará 
53,5 mil novas infecções 
por dia, sendo 20,8 mil 
casos diários somente no 
município de São Paulo. 
Nesse período, estima-se 
que o número de novos ca-
sos dobre a cada 11,5 dias 
para o estado e a cada 12,9 
dias para a capital.
O cálculo foi feito consi-
derando-se os dados reais 
de crescimento do núme-
ro de casos ao longo do 
último mês, que indicam 
uma taxa de contágio de 
1,49 para o estado e de 
1,44 para a cidade de São 
Paulo. Ou seja, no final 
de abril, cada 100 paulis-
tas infectados transmitiam 
o novo coronavírus para 
quase 150 pessoas, em 
média (ao longo de um pe-
ríodo de cerca de 7,5 dias 
após se contaminar, de 
acordo com a modelagem 
utilizada).
Contágio atenuado
Com base nesses resul-
tados, Pedrosa decidiu 
estimar a taxa de atenua-
ção do contágio que seria 
necessária para controlar 
a doença em todas as ca-
pitais brasileiras e no Dis-
trito Federal, em função da 
densidade populacional de 
cada cidade.
No topo da lista das mais 

densamente povoadas 
do país estão Fortaleza 
(7.786 hab./km2), São 
Paulo (7.398 hab./km2), 
Belo Horizonte (7.167 
hab./km2), Recife (7.040 
hab./km2) e Rio de Janei-
ro (5.267 hab./km2). Se 
nenhuma medida de dis-
tanciamento social tivesse 
sido adotada para conter o 
avanço do novo coronaví-
rus nesses municípios, cal-
cula o pesquisador, todos 
teriam uma taxa de contá-
gio superior a 5,8 e o nú-
mero de infecções dobra-
ria em menos de dois dias.
“Isso ocorreu no início da 
pandemia em outros pa-
íses, como na cidade de 
Nova York, nos Estados 
Unidos, em que o número 
de casos dobrou a cada 1,4 
dia durante a semana de 
maior intensidade da pan-
demia, logo no seu início. 
A densidade populacional 
de Nova York atinge mais 
de 25 mil hab./km2 em 
Manhattan, e o caso foi 
analisado no artigo resul-
tante da pesquisa”, obser-
va o pesquisador.
“Para controlar a doença 
nas quatro cidades mais 
densamente povoadas do 
país, é preciso atenuar a 
taxa de contágio livre em 
84%, o que seria possível 
com pelo menos 60% de 
isolamento social combi-
nado ao uso obrigatório de 
máscaras de boa qualida-
de, por exemplo”, estima 
Pedrosa. Pedrosa ressalta 
que a Região Metropoli-
tana de São Paulo englo-
ba várias cidades de alta 
densidade populacional, 
que apresentam números 
de reprodução próximos 
do observado na capital ou 
mesmo mais altos, como 
Diadema, Carapicuíba e 
Osasco. 
“Portanto, para uma região 
com mais de 21 milhões de 
habitantes, a situação po-
derá se tornar ainda mais 
grave em prazo muito cur-
to se medidas que levem 
ao aumento do isolamento 
falharem”, conclui Pedro-
sa.
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Taubaté anuncia cadastro 
para distribuição de cestas 

básicas emergenciais
A região do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira está qua-
se chegando a mil casos. 
Nesta segunda-feira (11), 
foram 86 novos casos con-
firmados em toda a região, 
subindo de 896 casos de 
segunda, para 982 terça 
(12). São José dos Cam-
pos confirmou o 17º óbito 
de covid-19. 
Um homem de 33 anos, 
com doenças pré-existen-
tes, faleceu no domingo 
(10) em um hospital pri-
vado da cidade. Ele estava 
internado com sintomas 
gripais desde o dia 30 de 
abril.
A Prefeitura de São Se-
bastião informou que o 
município possui 209 ca-

sos confirmados do Novo 
Coronavírus (COVID-19). 
No momento, a cidade re-
gistra dois óbitos relacio-
nados à doença.
Também a Prefeitura de 
Jacareí informou que su-
biu para 67 os casos con-
firmados de COVID-19 
no município (eram 63 na 
sexta-feira).
Outra cidade que chamou 
a atenção no elevado nú-
mero de confirmações foi 
Ilhabela. 
O municipio passou de 
nove casos para 28. E ain-
da ha outros quatro aguar-
dando o resultado do exa-
me.
Confira abaixo os dados 
completos da região e de 
todo o país.

Taubaté anuncia cadastro 
para distribuição de cestas

básicas emergenciais
A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
da Prefeitura de Taubaté, 
disponibilizou um link 
para cadastrar famílias in-
teressadas no recebimento 
de cestas básicas emergen-
ciais durante o período de 
pandemia do coronavírus. 
A concessão das cestas bá-
sicas é destinada às famí-
lias que se encontram em 
situação de vulnerabilida-
de social. De acordo com 
a Prefeitura, o benefício 
emergencial será conce-
dido a necessitados que 
atendam os requisitos que 
serão analisados por assis-
tentes sociais. São eles: ser 
maior de 18 anos; não ter 
emprego formal ou ter so-
frido redução de carga ho-
rária laboral e salarial em 
decorrência da pandemia; 
comprovar renda familiar 
mensal per capita de até 
meio salário mínimo vi-
gente. A cesta não será for-
necida às famílias já be-
neficiadas pelo Programa 
Municipal de Repasse de 
Cesta Básica ou atendidas 
com cesta básica emergen-
cial do governo estadual. 
Para fazer o cadastro, o 
interessado deve clicar no 

ícone “receber” em: http://
www.taubate.sp.gov.br/to-
dosportodos/. Informais e 
MEIs - Também podem se 
cadastrar: Micro Empre-
endedor Individual (MEI); 
contribuinte individual 
ou facultativo do Regime 
Geral de Previdência So-
cial (RGPS); trabalhador 
informal de qualquer natu-
reza inscrito no Cadastro 
Único; entre outras cate-
gorias, de acordo com o 
que determina o decreto.
O repasse deve ser realiza-
do enquanto durar o esta-
do de calamidade pública, 
sendo permitida a entrega 
de uma cesta básica men-
sal pelo período de até três 
meses. As cestas serão 
entregues nas residências 
de quem tiver o cadastro 
aprovado.
Serão priorizadas as famí-
lias que ainda se encon-
tram impossibilitadas de 
desenvolverem suas ativi-
dades econômicas e, con-
sequentemente, que garan-
tam sua subsistência.
O benefício emergencial 
oferecido pela Prefeitura 
de Taubaté segue o decre-
to municipal 14.722, pu-
blicado no dia 4 de maio.
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MRV busca startup para 
parceria em projeto com 

foco em energia

Advogados não podem cobrar 
honorários para atender

cidadãos que buscam auxílio 
emergencial, diz OAB

A MRV acaba de lançar 
um desafio, em sua página 
de inovação, em busca de 
startups que possam cola-
borar com serviços e ideias 
que visem a disseminação 
da energia limpa e benefí-
cios, como a diminuição 
da conta de energia, para 
seus clientes.
“Buscamos constantemen-
te por soluções capazes 
de melhorar a experiência 
e transformar a vida de 
nossos clientes, tanto que 
somos a primeira empre-
sa do segmento a oferecer 
energia solar fotovoltai-
ca nas áreas comuns dos 
nossos condomínios. Com 
o desafio que acabamos 
de lançar, queremos nos 
aproximar de startups que 
tenham boas ideias no sen-
tido de facilitar a vida das 

O corregedor-nacional da 
OAB, Ary Raghiant Neto, 
divulgou o Ofício Circular 
n. 008/2020-GRE/CGD 
às seccionais da OAB. No 
documento, afirma que a 
realização de cobranças 
por advogados para reali-
zar ou auxiliar o cadastra-
mento no site e app desti-
nados ao auxílio chegou ao 
conhecimento da Correge-
doria Nacional da OAB e 
que a recomendação nes-
ses casos é a fiscalização e 
abertura de processo ético 
contra advogados que co-
brarem honorários advo-
catícios para essa ação.
Os honorários fazem refe-
rência à remuneração que 
um profissional recebe por 
seus trabalhos prestados 
de maneira independen-
te. Desde que explícito e 
acordado antes do início 
do processo, esse paga-
mento está previsto no 
Código de Ética da OAB. 
Porém, o ofício já se ini-
cia deixando explícito que 
o simples cadastramento 
não se encaixa em função 
advocatícia: “promover/
realizar o mero cadastro 
em um sistema/aplicativo 
não configura atividade 
privativa da advocacia, e, 
no caso em questão, o pró-
prio aplicativo foi desen-
volvido para possibilitar 
que requerentes do auxílio 
realizem seu cadastro dire-
tamente”.
O auxílio emergencial é 
um benefício financei-
ro de R$ 600 concedido 
pelo Governo Federal aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais (MEI), autôno-

pessoas e o seu consumo 
de energia”, conta Flavio 
Vidal, gestor executivo de 
inovação.
As startups interessadas 
em participar devem aces-
sar o site clicando aqui. 
Ao todo, o desafio contará 
com quatro etapas (cone-
xão com a startup, análise 
da viabilidade da startup, 
POC e fechamento do 
contrato) e a MRV busca 
por empresas capazes de 
viabilizar a operação de 
usinas na modalidade de 
geração compartilhada, 
proporcionando descontos 
na conta de luz de consu-
midores residenciais.”É 
importante que as startups 
fiquem sempre atentas 
ao nosso site, pois novos 
desafios serão lançados”, 
completa o executivo.

mos e desempregados, que 
são a parcela da população 
mais fragilizada durante a 
pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), e tem 
como objetivo fornecer 
proteção a esse grupo que, 
neste momento de vulne-
rabilidade, o corregedor 
ressaltou a necessidade de 
solidariedade.
“Presume-se que aquelas 
pessoas que buscam o ca-
dastro possuem condição 
socioeconômica que gera 
a necessidade de receber 
o auxílio emergencial jus-
tamente pelo fato de suas 
rendas serem baixas ou 
estarem prejudicadas em 
virtude da pandemia do 
Covid-19, de modo que 
não é eticamente aceitável 
que advogados e advoga-
das cobrem valores dessas 
pessoas para promover 
uma simples inscrição no 
site ou no aplicativo, pois 
o momento exige de todos 
nós solidariedade”, disse.
A Corregedoria ainda des-
taca na declaração que o 
ato de captação de cliente-
la viola os preceitos ético-
-disciplinares previstos na 
legislação da Ordem dos 
Advogados. Os artigos 34, 
III e IV, da Lei 8.906/1994, 
classificam o ato como in-
fração disciplinar.
Aqueles que sejam abor-
dados por profissionais da 
advocacia que desejem co-
brar para efetuar cadastro 
podem denunciar na sub-
seção da OAB mais próxi-
ma, pelos telefones dispo-
níveis no site da OAB de 
cada estado ou diretamen-
te ao Tribunal de Ética e 
Disciplina.
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Kit alimentação complementar 
será entregue nesta

quinta-feira para alunos da 
rede municipal de Caçapava

PM apreende mais de 80 veículos 
durante operação contra o fluxo 

em São Jose dos Campos

A distribuição dos kits 
acontecerá nesta quinta-
-feira (14), em todas as 
escolas da rede das 09h às 
12h para alunos que rece-
beram o kit complementar 
no dia 07 de maio e para 
os novos cadastrados nos 
dias 07 e 08 de maio, no 
período da manhã. Já para 
quem não realizou o cadas-
tro, é preciso fazer através 
das escolas para receber 
na semana posterior.
Excepcionalmente nas 
escolas EMEF Aluísio 
França Barbosa, EMEF 
Prof. Fernando Pantaleão 
e EMEI Prof. Joaquim Ra-
phael Araújo Filho, a en-
trega do kit complementar 
ocorrerá das 09h às 12h 
(para alunos matriculados 
no período da manhã) e 
das 14h às 17h (para alu-

Com o objetivo de evitar 
novos vetores do novo 
coronavírus, a prefeitura 
de São José dos Campos 
e a Polícia Militar realiza-
ram operações contra os 
‘fluxos’ de funk em diver-
sos bairros do município. 
As equipes da prefeitura 
quanto a PM tiveram o 
apoio popular, por meio 
das denúncias sobre os lo-
cais de fluxo.
Foram dois finais de sema-
na e quatro dias da ação, 
resultando na apreensão 
de mais de 80 veículos nos 
bairros da zona sul da ci-
dade. 
Pela incidência de ativida-
de como bailes de ruas, os 
populares fluxos, o Campo 
dos Alemães foi o bairro 
mais vistoriado. Segun-
do informou a Prefeitura, 
bairros vizinhos da zona 
sul também foram visita-

nos matriculados no perío-
do da tarde).
Para melhor atender a co-
munidade, a entrega do kit 
aos alunos da EMEF Prof. 
Lindolpho Machado, será 
realizada na sede do Lar 
Fabiano de Cristo (Cape-
mi) das 09h às 12h.
Para evitar aglomeração, 
apenas 01 pessoa deverá 
ir até a escola para receber 
o kit, mantendo distância 
entre as pessoas, caso te-
nha fila, além da utilização 
de máscara de proteção, 
garantindo a seguran-
ça individual e coletiva. 
Para retirar o kit, é preciso 
apresentar um documento 
de identidade com foto.
A próxima entrega do kit 
alimentação complemen-
tar está prevista para o dia 
21 de maio.

dos pela operação.
No total, 41 denúncias so-
bre a perturbação da ordem 
foram recebidas, vindas de 
36 sobre aglomerações, 11 
sobre fluxos, além de uma 
denúncia sobre barulho 
em residência. A operação 
totalizou 82 apreendidos e 
encaminhados para o pátio 
da polícia, sendo 61 carros 
e 21 motos.
Ninguém foi detido duran-
te a operação.
Denúncias - De acordo 
com a polícia, a lei contra 
a perturbação do sossego 
vigora não apenas a par-
tir das 22h, mas também 
durante todo o dia. A mu-
nicipalidade orienta aos 
munícipes que acionem 
as autoridades pelos tele-
fones 156 e 153 sempre 
que houver ocorrências de 
perturbação da ordem pú-
blica.
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Anel Viário de Pindamonhangaba 
tem 4 km de recapeamento

quase concluído

Prefeitura divulga balanço 
de atendimentos do
Apoio Social Móvel

A obra mais importante 
para Pindamonhangaba 
nos últimos anos é o anel 
viário, que na sua totalida-
de, liga a SP-62 (perto do 
bairro Carangola) ao sho-
pping, já em direção aos 
bairros populosos da zona 
oeste. Neste mês de maio, 
a obra de recapeamento de 
um trecho de quatro qui-
lômetros chega ao final. 
Iniciada no último mês de 
março, a recuperação do 
pavimento oferece mais 
conforto pra quem diri-
ge, mais segurança para o 
trânsito e ainda novo visu-
al.
A Prefeitura atendeu a 
população que muito re-
clamava da precariedade 
de alguns trechos da via. 
Agora, um novo e moder-
no piso asfáltico substitui 
o piso deficiente e esbura-
cado. A revitalização vem 
recebendo a aprovação 
dos motoristas que utili-
zam a via e a obra faz par-
te do plano de moderniza-
ção do pavimento das vias 
do município.
O trecho que mais recebe 
fluxo de caminhões pesa-
dos precisava de recapea-
mento há alguns anos. Os 
pontos mais precários da 
via concentravam-se entre 
a rotatória da Rua Suíça 
(acesso a Moreira César) e 
a rotatória do João do Pulo 
(Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso). Esse traje-
to contempla a rotatória do 
Tenda e a região do Par-
que da Cidade, totalizando 
quatro quilômetros de via 
totalmente recapeada.

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES) e Departamento de 
Trabalho e Emprego, di-
vulgou o número de aten-
dimentos, deste mês, reali-
zados nos bairros de Costa 
Norte à Costa Sul do mu-
nicípio pelo Apoio Social 
Móvel.
A van itinerante da SE-
DES, estruturada e equipa-
da para este tipo de ação, 
possibilita melhor acesso 
àqueles que apresentam 
dificuldades de se deslo-
carem aos equipamentos 
sociais, devido à grande 

Financiamento - De acor-
do com a Secretaria de 
Obras, o recapeamento foi 
possível graças a um in-
vestimento de R$ 4,8 mi-
lhões, oriundo de recursos 
do financiamento de R$ 4 
milhões junto à agência 
Desenvolve SP. Importan-
te acesso de ligação entre 
diversas regiões de Pinda-
monhangaba, o Anel Vi-
ário nunca tinha recebido 
um recapeamento total de 
seu pavimento.
Fiscalização - O Departa-
mento de Trânsito também 
está trabalhando para ini-
ciar nos próximos dias a 
fiscalização de caminhões 
nesta via, quando será im-
plantado o controle eletrô-
nico para inibir que veícu-
los pesados utilizem a rua 
como fuga de pedágio.
“Estamos chegando a 60% 
de execução do contrato. 
Começamos pelo anel vi-
ário e agora iremos partir 
para outras 18 ruas de di-
versos bairros da cidade. A 
próxima via que receberá 
o recapeamento será a Rua 
Monteiro de Godoy no 
bairro do Bosque, que está 
com o piso asfáltico em 
estado lastimável”, afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento Marcela 
Franco.
Mais asfalto - Nos próxi-
mos dias, segundo a Se-
cretaria de Obras, também 
receberão melhorias al-
gumas ruas com mais de-
ficiência, localizadas nos 
bairros Santana, Alto Car-
doso, Mantiqueira, Vitoria 
Park e Araretama.

extensão territorial da ci-
dade e restrições quanto a 
covid-19.
O serviço segue todas as 
medidas, normas e diretri-
zes restritivas de circula-
ção ao Novo Coronavírus, 
incluindo o distanciamen-
to social de um a dois me-
tros, utilizações de másca-
ras, luvas e álcool em gel.
O Apoio Móvel Social es-
tará nessa semana nos dias 
e lugares:
-  13/05 - Maresias, Rua 
do Forno às 11h;
- 14/05 -  Canto do Mar, 
Supermercado Dia às 11h;
- 15/05 -  Boiçucanga, 
Cascalho/Posto às 11h.
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