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A Gazeta dos Municípios

Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba reforça 
cuidados em laboratórios

Prefeitura de Pindamonhanga
cancela atividades comemorativas 

ao Sete de Setembro

Metalúrgicos da General Motors, de 
São José dos Campos, votam Plano 
de Demissão Voluntária e novo layoff

Canção Nova realiza
Maratona Reverse PHN

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba infor-
mou, nesta quinta-feira 
(20), que os cuidados in-
ternos que vêm sendo to-
mados pelo Laboratório 
Municipal para a coleta 
dos exames da rede pú-
blica são necessários para 
evitar aglomeração devido 
ao risco de contaminação 
da Covid-19.
No último dia 18 foram re-
alizados 118 atendimentos 
e no dia 19 de agosto fo-
ram 134 munícipes atendi-
dos no local. A Prefeitura 
ressaltou que o serviço de 
coleta foi descentralizado 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba cancelou as ati-
vidades comemorativas da 
Semana da Pátria, realiza-
das tradicionalmente no 
dia 7 de Setembro, entre 
elas o Desfile da Indepen-
dência do Brasil no Distri-
to de Moreira César e na 
Av. Albuquerque Lins.
Homenagem

Organizada pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos, traba-
lhadores votarão se acei-
tam a abertura de Plano 
de Demissão Voluntária 
(PDV) e extensão do layo-
ff na fábrica de São José 
dos Campos. A votação 
virtual, começará às 8h de 
segunda-feira (24) e termi-
na às 16h de terça (25)
O Sindicato vem nego-
ciando com a GM medi-
das para preservação de 
empregos na fábrica e de-
fende a adoção de estabi-
lidade para todos os traba-
lhadores. As negociações 
são em virtude dos planos 
da montadora em realizar 
demissões em consequên-
cia da pandemia. “Em to-

Inédito, o “Maratona Re-
verse PHN”, inspirado no 
tradicional Acampamen-
to PHN (Por hoje Não!), 
acontece neste fim de se-
mana, de 21 a 23 de agosto 
de 2020, na Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista 
(SP). Devido às medidas 
restritivas para a conten-
ção da pandemia, o evento 
será fechado, e o público 
poderá acompanhar pelo 
Sistema Canção Nova de 
Comunicação e internet.
O nome Reverse (do in-
glês) significa reverter e 

e que moradores de regi-
ões mais distantes não pre-
cisam vir para o laborató-
rio central realizar a coleta 
de seus exames. Os postos 
de coleta descentralizados 
atendem também nas uni-
dades de Moreira César, 
Cidade Nova, Araretama e 
na coleta itinerante.
Cuidados
Dentro da capacidade físi-
ca do espaço interno, para 
evitar lotação, o atendi-
mento vem sendo realiza-
do de 10 em 10 pessoas, o 
que obriga os demais a per-
manecerem aguardando, 
na parte externa. Interna-

Para comemorar a data 
cívica a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura realizará 
o Hasteamento das Ban-
deiras no monumento do 
Obelisco, na Praça Mon-
senhor Marcondes, às 8h, 
com a presença de repre-
sentantes do Poder Execu-
tivo, Poder Legislativo e 
Exército Brasileiro.

das as rodadas de negocia-
ção com a GM e qualquer 
outra empresa, o Sindicato 
sempre defendeu a ado-
ção de estabilidade como 
única forma de realmen-
te preservar os empregos. 
Agora a decisão cabe aos 
trabalhadores”, afirma o 
vice-presidente do Sindi-
cato, Renato Almeida.
Benefícios
De acordo com a proposta 
apresentada pela monta-
dora, o PDV será aberto 
a trabalhadores de todas 
as áreas. Aqueles que ade-
rirem receberão salários 
adicionais, extensão do 
convênio médico e um 
carro Onix Joy Black. Os 
benefícios variam de acor-

foi adotado em função do 
“novo normal” que esta-
mos vivendo em tempos 
de pandemia, com o PHN 
indo ao encontro dos jo-
vens, que antes acampa-
vam na Canção Nova.
A inspiração bíblica para o 
evento é: “Porei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a 
tua descendência e a dela” 
(Gn 3,15), e tem como 
tema principal “Maria”. 
A missa de abertura será 
celebrada no Santuário do 
Pai das Misericórdias, na 
sexta-feira (21), às 20h.

mente todos os servidores 
do Laboratório cumprem o 
protocolo sanitário duran-
te o atendimento.
Em virtude da pandemia e 
para evitar aglomeração, 
diariamente, são distribu-
ídas 30 senhas de atendi-
mento à população para a 
realização de exames de 
rotina. 
Além destes, os atendi-
mentos de urgência são 
realizados diariamente, e 
devido à grande demanda, 
o Laboratório está aten-
dendo três vezes mais que 
o preconizado para o mo-
mento. 

A medida visa resguardar 
a saúde dos estudantes, 
organizadores e outras 
pessoas que participam 
do evento bem como da 
população que prestigia 
o desfile cívico militar na 
cidade, que este ano cele-
braria o 198º Aniversário 
da Proclamação da Inde-
pendência do Brasil.

do com o tempo de fábrica 
de cada trabalhador.
Layoff
Também será colocada em 
votação a possibilidade de 
extensão do layoff, que 
entrou em vigor em 13 de 
abril e terminaria no dia 12 
de setembro.  A GM quer 
estender o programa por 
mais dois meses (outubro e 
novembro), com 100% do 
salário líquido (R$ 1.813 
pagos pelo governo e o 
complemento pago pela 
empresa). Se após esse pe-
ríodo o mercado automo-
tivo não reagir, haveria a 
prorrogação do layoff por 
mais cinco meses. Neste 
caso, a GM arcaria com a 
íntegra do salário líquido.

O conhecido Luau com 
o Brais Oss não ficará de 
fora da programação. A 
partir das 23h do sábado 
(22), os jovens poderão 
acompanhar esse momen-
to de profunda experiên-
cia com Deus, pelo canal 
da TV Canção Nova no 
Youtube. E para marcar a 
primeira edição da “Mara-
tona Reverse PHN” acon-
tecerá a consagração da 
juventude PHN a Nossa 
Senhora, durante a missa 
de encerramento, no do-
mingo (23), às 15h.
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Miscelânea
Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade

A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada 
ocorre em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, 
que se integram conosco está ali por uma razão, para que possamos apren-
der e evoluir em cada situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. 
Nada absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de 
outra maneira. Nem mesmo os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocor-
reu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim para 
que pudéssemos aprender a lição e, então seguir adiante. Todas e cada uma 
das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, mesmo que nossa 
mente e nosso corpo resistam em aceitá-las.
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e 
nem depois! Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em 
nossa vida, então é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande di-
ferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa di-
ferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a respon-
sabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 180, Termo nº 7228
Faço saber que pretendem se casar TIAGO MORGADO DOS REIS e LÁISLA AUGUSTA SANTOS, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 01 de novembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão promotor de vendas, residente e  
domiciliado na Rua Coronel Pedro Marcondes, nº 39, Flamboyant, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CARLOS AL-
BERTO DOS REIS, de 55 anos, natural de Aparecida/SP, nascido na data de 06 de novembro de 1964 e de MARIA ISABEL 
MORGADO DOS REIS, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de março de 1962, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 11 de junho de 1997, de estado 
civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Coronel Pedro Marcondes, nº 39, Flamboyant, Tremembé/SP, 
CEP 12120-000, filha de JOSÉ ALEXANDRE SANTOS, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 28 de agosto 
de 1971 e de DULCINÉIA DOS SANTOS, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 07 de junho de 1965, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº.001/2020
Processo Administrativo nº. 835/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA A REDE MUNICI-
PAL DE SAÚDE
O MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
através da Comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde comunica que está procedendo 
quanto à continuidade do CHAMAMENTO PÚBLICO dos interessados em prestar serviços para a 
Secretaria Municipal de Saúde do Município, pelo que torna público que, a partir de 24/08/2020, 
permanece aberta a nova fase de credenciamento, a qual visa atender, de imediato, vagas em aberto 
do processo de CREDENCIAMENTO NA ÁREA MÉDICA, para celebração de contratos de PES-
SOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, para prestação de serviços médicos na rede pública de saúde, atra-
vés do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme descritivos, que deverão ser prestados conforme 
especificações constantes do Edital, nos termos do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e demais previsões 
legais aplicáveis.
Os interessados em prestar os serviços no Município de CAMPOS DO JORDÃO deverão se inscre-
ver mediante a apresentação, em envelope próprio e lacrado, do formulário constante no anexo II do 
Edital e dos documentos mencionados nos itens 2.6, a ser entregue na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde de Campos do Jordão-SP, Rua Harry Mauritz Lewin, nº 925, Vila Maria. A inscrição ao 
credenciamento não assegura a obrigatoriedade, por parte da Administração Municipal à celebração 
de contrato com o credenciado, entretanto, se constitui de elemento indispensável para análise ad-
ministrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Campos do Jordão, que autorizará a contratação 
dos credenciados.
A retirada do edital poderá ser feita no mesmo local estipulado para a entrega do envelope ou solici-
tada através do e-mail saúde@campodojordao.sp.gov.br, bem como através do site www.camposdo-
jordao.sp.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (12) 3800-0170, opção 5.
A lista dos credenciados será divulgada no site www.camposdojordao.sp.gov.br, pela Secretaria de 
Saúde, em até 10 (dez) dias após a data final das inscrições.
Campos do Jordão, 20 de agosto de 2020.
Dr. MÁRCIO FRANCHI STIÉVANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO EDITAL
(Portaria nº 001/2020 – SMS)



página 3A GAzetA dos Municípios21 de Agosto de 2020

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 030/2020 – No dia 
19 de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve 
HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 030/2020, referente ao objeto 
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Hortifrutigranjeiros, às empresas: VALE SERV HORTI-
FRUTIGRANJEIROS LTDA ME, com valor total de R$ 206.276,10; 
COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, com valor 
total de R$ 65.399,60; TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS 
LTDA, com valor total de R$ 3.730,00. Ficam as empresas convoca-
das a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 034/2020. 
Objeto: Aquisição de Caminhão Coletor Compactador e Caminhão 
Basculante. Data para recebimento de proposta: das 13h00min do 
dia 21/08/2020, até as 13h00min do dia 02/09/2020; data da abertura 
de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 02/09/2020; data de 
início da sessão pública: às 14h00min do dia 02/09/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
035/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamentos Médicos – Covid 19. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 21/08/2020, até as 09h00min 
do dia 02/09/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 02/09/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 02/09/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

Fatalidades de trânsito
seguem em queda na região 

de São José dos Campos

Sebrae realiza evento gratuito 
de capacitação para Bares e 

restaurantes do estado de SP

O programa Respeito à 
Vida publica os novos da-
dos do Infosiga SP sobre 
acidentes e fatalidades de 
trânsito no Estado. 
Em julho, as fatalidades 
caíram 9% na região ad-
ministrativa de São José 
dos Campos, que acumula 

“Em função da pandemia 
da Covid-19, a mobilida-
de passa por uma intensa 
transformação. 
Com um menor número 
de pessoas transitando por 

Modais
Pedestres obtiveram a 
maior redução no número 
de óbitos. Foram registra-
das 92 ocorrências em ju-
lho contra 128 no mesmo 
período do ano passado 
(-28,1%). No acumula-

Motociclistas lideram as 
estatísticas do Infosiga SP 
em julho com 139 óbitos, 
mesmo número do ano 
passado. 
Apesar da queda expressi-

“Apesar das reduções, es-
tamos cientes de que per-
manece o desafio de tor-
nar nossas ruas e estradas 
mais humanas e seguras. 
O Governo faz seu papel, 
incentivando o respeito às 
leis de trânsito e provendo 

O Governo do Estado de 
SP e Sebrae-SP realizarão 
entre os dias 24 de agosto 
e 11 de setembro o evento 
online do Empreenda Rá-
pido - Retomada Paulista: 
Gastronomia.
“Estamos oferecendo este 
importante evento como 
forma de auxiliar todos 
os empreendedores e em-
preendedoras paulistas na 
retomada gradual de suas 
atividades. 
As medidas e protoco-

redução de 19% desde ja-
neiro.
No Estado, foram regis-
trados 402 óbitos em vias 
urbanas e rodovias, o que 
representa uma queda de 
16,6% na comparação o 
mesmo período de 2019 
(482 ocorrências). 

ruas e estradas, os aciden-
tes caíram na mesma pro-
porção. Esse cenário be-
neficiou principalmente os 
pedestres, os mais expos-
tos em caso de acidentes. 

do do ano, a queda é de 
18,5% em relação ao ano 
passado. A redução chega 
a 36,8% na comparação 
com os primeiros sete me-
ses de 2015, início da série 
histórica do Infosiga SP, o 
que representa 382 mortes 

va nos índices, ocupantes 
de automóveis passaram 
a ocupar o segundo lugar, 
ultrapassando os pedes-
tres.
Já no mês passado, foram 

informações atualizadas 
e de qualidade por meio 
do Infosiga SP. Essas es-
tatísticas norteiam ações 
de fiscalização da Polícia 
Militar e projetos para a 
mitigação de acidentes em 
rodovias, além de projetos 

los adotados para con-
trole de fluxo e de cir-
culação de pessoas 
possibilitam o retorno dos 
serviços e têm impacto 
positivo na economia”, 
destaca a Secretária de                                                            
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, Patricia Ellen. 
Programação
Serão três semanas de ati-
vidades, criadas para aten-
der as necessidades dos 
empresários do segmento 

No ano, a redução é de 
11,4% nas fatalidades 
(2.726 contra 3.078 nos 
primeiros sete meses de 
2019). Acidentes com ví-
timas tiveram redução de 
6% em julho (14,1 mil 
ocorrências contra 15,1 
mil).

Hoje, esse grupo registra o 
menor número de mortes 
dos últimos 5 anos”, des-
taca Ernesto Mascellani 
Neto, presidente do De-
tran.SP.

evitadas. Os números re-
fletem também a redução 
das fatalidades entre ido-
sos (-27%). Entre janeiro 
e julho deste ano, uma em 
cada três vítimas de atro-
pelamento (34%) tinha 
mais de 60 anos.

registradas 108 fatalida-
des contra 142 em 2019, 
redução de 23,9%. Entre 
os ciclistas, as fatalidades 
recuaram 12,8% (34 casos 
contra 39 no ano anterior).

para vias urbanas em par-
ceria com as Prefeituras. 
Estamos no caminho certo 
e seguimos com o nobre 
trabalho de salvar vidas 
em nossas ruas e estra-
das”, conclui o presidente 
do Detran.SP.

de Alimentação Fora do 
Lar com orientações de 
gestão, comportamento 
do consumidor pós pan-
demia, digitalização do 
negócio, protocolos de se-
gurança, acesso a crédito 
e painéis de boas práticas 
com especialistas e chefs 
de cozinha. 
As vagas são limitadas e 
as inscrições já estão aber-
tas. Elas podem ser feitas 
pelo link ou pelo telefone 
0800 570 0800. 
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


