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A Gazeta dos Municípios

Governo de São Paulo lança 
certificado de testagem

para o setor privado

Acidentes de trânsito
têm redução de 28%

em Pindamonhangaba

O Governador João Do-
ria anunciou, na segunda-
-feira (22), a criação de 
um certificado para reco-
nhecer empresas que de-
senvolverem programas 
de testagem em massa 
em todo o Estado de São 
Paulo. A iniciativa visa 
incentivar a adesão da ini-
ciativa privada à testagem, 
comprovadamente uma 
das mais importantes fer-
ramentas de contenção da 
pandemia da COVID-19.
“É um reconhecimento do 
Governo a essa parceria 
com a livre iniciativa, para 
a busca de um maior vo-
lume de testagem em todo 
o Estado de São Paulo. 
Já estamos fazendo isso e 
agora vamos ampliar ain-
da mais. A testagem em 
massa permite o correto 
monitoramento do avan-
ço da doença e auxilia na 
tomada de decisões que 
reduzem a propagação do 
vírus”, destacou o Gover-
nador João Doria.
O programa de emissão do 
novo certificado será de-
senvolvido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico em parceria com 
o Instituto Coalizão Saúde 
(ICOS). As inscrições se-
rão iniciadas no dia 1º de 
julho e já no mês de agosto 
será realizada a divulgação 
dos nomes de todas as em-
presas reconhecidas pelo 
programa. Após passarem 

O número de acidentes no 
trânsito de Pindamonhan-
gaba registrou uma que-
da de 28% nos primeiros 
cinco meses de 2020 em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 
Em 2019, o número de 
acidentes de trânsito nas 
vias municipais e rodo-
vias estaduais e fede-
rais, de janeiro a maio 
foi de 360 ocorrências e                                           
neste ano, no mesmo perí-
odo,                         totali-
zaram 259 acidentes.
Para o registro de óbitos 
decorrentes de acidentes 
de trânsito a queda foi de 
30%, caindo de dez víti-
mas fatais em 2019 para 
sete mortes em 2020.
Somente no último mês 
de maio deste ano o nú-
mero de acidentes de trân-
sito registrados foi de 55 

por rigorosa avaliação do 
Comitê Gestor Técnico, as 
organizações receberão a 
“Certificação de Testagem 
do Governo do Estado de 
São Paulo e Instituto Coa-
lizão Saúde”. As empresas 
inscritas deverão atender a 
uma série de critérios téc-
nicos para que possam re-
ceber os certificados. En-
tre os quesitos estipulados 
estão a testagem de toda 
a comunidade (funcioná-
rios, clientes e fornecedo-
res); utilização de testes 
reconhecidos pela Anvisa; 
realização dos testes RT-P-
CR e sorológico de sangue 
venoso por parte de labo-
ratórios clínicos; coleta 
dos testes sorológicos de 
sangue capilar (chamados 
testes rápidos) por profis-
sionais de saúde habilita-
dos; além de notificação 
dos testes realizados pelos 
sistemas oficiais. O regu-
lamento e formulários de 
inscrição podem ser aces-
sados no hotsite do Co-
ronavírus do Governo do 
Estado de São Paulo ou no 
website do ICOS.
Testes em massa
A testagem em massa con-
tribui para o enfrentamen-
to do coronavírus, tanto no 
âmbito de monitoramento 
da pandemia quanto no 
que se refere ao controle 
imediato da doença, uma 
vez que identifica casos 
ativos e coloca os indi-

ocorrências contra 88 em 
2019. No mês de maio os 
pontos que mais tiveram 
ocorrência foi a Rodovia 
Presidente Dutra com seis 
acidentes, seguido do cru-
zamento da rua Antônio 
Augusto Rodrigues e Rua 
São José e da rotatória do 
Distrito Industrial na Av. 
NS Bom Sucesso, ambos 
os locais com o registro de 
três acidentes cada.
“Esse estudo ajuda o mu-
nicípio a conhecer os pon-
tos críticos e buscar ações 
visando reduzir ainda mais 
o número de acidentes. 
Um ponto crítico até um 
tempo atrás era a Rotatória 
do João do Pulo, que che-
gava a registrar média de 5 
a 7 acidentes por mês e no 
último mês de maio tive-
mos somente um acidente 
na Rua Japão. Graças à 

víduos contaminados em 
isolamento social.
“A estratégia ampliada 
de testagem do Governo 
de São Paulo compreen-
de iniciativas de diversos 
atores públicos e priva-
dos, incluindo Estado, 
municípios, laboratórios 
privados, farmácias, em-
presas e empregadores. 
Essa parceria do Governo 
de São Paulo com o Insti-
tuto Coalizão Saúde vem 
para reconhecer a adesão 
da iniciativa privada aos 
protocolos de testagem”, 
apontou a Secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen.
O Governo do Estado de 
São Paulo recomenda a 
realização de testes pelas 
empresas, tanto para os 
profissionais que traba-
lham em atividades es-
senciais e para os que têm 
maior exposição ao risco 
de contágio, como tam-
bém como protocolo de 
retorno mais seguro das 
atividades presenciais.
O programa de cooperação 
com o Governo do Estado 
de São Paulo poderá ser 
replicado em outros Esta-
dos. “A nossa ideia é que 
São Paulo seja referência 
em testagem no país e no 
mundo, tornando-se um 
case de sucesso para ou-
tras localidades”, afirmou 
o Presidente do ICOS, 
Claudio Lottenberg

interferência do Deptran 
hoje o local apresenta uma 
mobilidade mais segura”, 
afirmou Luciana Viana, 
Diretora do Departamento 
de Trânsito do município.
O único óbito registrado 
no mês de maio foi um 
atropelamento a uma se-
nhora de 71 anos, ocorri-
do dia 8 de maio no bairro 
Mantiqueira.
Visando sempre trazer 
mais segurança no trânsi-
to da cidade, a Secretaria 
de Segurança vem traba-
lhando constantemente na 
pintura de sinalização de 
trânsito e melhorias na tra-
fegabilidade. A diretora de 
trânsito ainda apontou que 
os índices de isolamento 
praticados em maio face à 
pandemia também colabo-
rou na redução das estatís-
ticas.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 011/2020 – No 
dia 24 de junho 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 o item do Pregão Nº 011/2020, re-
ferente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Em-
presa Especializada para Consultoria e Avaliação Patrimonial, a 
empresa: C. A. CONSULTORIA & PLANEJAMENTO, com valor 
total de R$ 27.761,36. Fica a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 019/2020 – No 
dia 24 de junho 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 o item do Pregão Nº 019/2020, referente ao objeto 
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de CBUQ, com Aditivo Faixa C, para Aplicação a Frio em 
Sacos de 25kg a empresa: USINA JARAGUA LTDA, com valor total 
de R$ 89.820,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrô-
nico Nº 016/2020 - Contratação de Empresa Especializada para 
a Realização de Capacitação para os Beneficiários do Programa 
Emergencial de Auxílio ao Desemprego. Tendo em vista despacho 
da Sra. Secretária de Administração, Raphaela Caroline Pedroso 
Abrantes, fica determinado: O DEFERIMENTO do recurso interpos-
to pela empresa ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA - CNPJ 
07.989.930/0001-69, e via de consequência, a INABILITAÇÃO da 
empresa MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA EIRELI, dando prosseguimento ao processo licitatório. CON-
VOCA-SE a empresa que ficou em segundo lugar, para negociação 
em sessão a realizar-se em 29/06/2020 ás 10h00min, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. Potim, 24 de junho de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - A Prefeitura Municipal de Potim co-
munica a retificação do Edital da licitação modalidade Pregão Ele-
trônico Nº 023/2020, cujo objeto é: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Hipoclorito de Sódio, tendo em vista a 
necessidade do item 1.2.1 do Edital, subitem c). Fica alterada: Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 25/06/2020, 
até as 09h00min do dia 07/07/2020; data da abertura de propostas: 
das 09h00min às 10h00min do dia 07/07/2020; data de início da 
sessão pública: às 10h00min do dia 07/07/2020, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
Potim, 24 de junho de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Governo de São Paulo anuncia
programa de instrução para

reduzir casos de violência policial

Ação com operadoras remove
acúmulo de fios em postes da

região central de Pindamonhangaba

Recapeamento asfáltico chega ao final 
e traz novo visual ao Jardim Rosely

O Governador João Do-
ria anunciou, na segunda-
-feira (22), a criação do 
Programa Retreinar para 
reforçar os conhecimentos 
das forças de segurança 
do Estado para redução 
de casos de violência po-
licial durante ocorrências. 
A iniciativa, que deverá 
ser concluída em julho, 
fará parte das instruções 
e treinamentos da Polícia 
Militar e buscará ajustar 
a atuação da corporação. 
O programa prevê orien-
tações aos integrantes da 
Polícia Militar em todos 
os níveis.
“O Programa Retreinar 
vai atender coronéis, te-
nentes-coronéis, majores, 
capitães e tenentes, ini-
ciando pelo comando da 
PM e depois na Academia 
do Barro Branco, para que 
possamos retreinar todo 
o comando das nossas 
tropas”, declarou Doria. 
“Maus policiais que in-
sistem em usar violência 
desnecessária junto à po-
pulação vão compreender 
que isto não é aceitável na 
PM de São Paulo”, acres-

Uma importante ação da 
Prefeitura junto a conces-
sionário de energia EDP e 
às empresas operadoras de 
telecomunicação está re-
movendo aqueles emara-
nhados de fios soltos, de-
satualizados ou obsoletos 
entre os postes da região 
central. O objetivo é além 
de trazer uma estética me-
lhor na área comercial, ga-
rantir a segurança dos pe-
destres que circulam pelas 
vias públicas.
O mal aspecto que o ex-
cesso de fios traz deve-
-se à rápida velocidade 
no avanço da tecnologia. 
Existe a necessidade de 
realizar substituição de 
cabos, porém nem sempre 
os fios antigos são reti-
rados na velocidade de-
sejada. Desde o início do 
ano, a Secretaria de Obras 
e Planejamento vem em 

As obras de recapeamento 
asfáltico que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
realizando, em parceria 
com a Sabesp, para os mo-
radores do Jardim Rosely 
estão chegando ao final e 
com aprovação dos mora-
dores. A ação teve início 
no dia 8 desse mês e está 
na etapa final com últimos 
detalhes na Rua Soldado 
Roberto Marcondes, bene-
ficiando ao todo onze ruas 
e totalizando uma pavi-
mentação de 19 mil m2.
Segundo a empresa essa 
ação beneficiou 661 resi-
dências num investimento 
total de R$ 2,1 milhões. 
Como a Sabesp tem a 
obrigação de realizar os 
reparos no piso asfáltico, 
a Prefeitura, através da Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento firmou um acordo 
no sentido de proceder o 
recapeamento total da via 
pública. O município for-
nece a massa asfáltica e a 

centou.
A iniciativa atende a um 
pedido pessoal do Go-
vernador ao Secretário da 
Segurança Pública do Es-
tado, General João Camilo 
Pires de Campos - ele foi 
diagnosticado com CO-
VID-19 e está trabalhan-
do remotamente enquanto 
cumpre o tempo de isola-
mento.
“Os próprios policiais 
condenam os excessos. 
São 20 mil ocorrências 
por dia, e a maioria delas 
acontece bem, salvando, 
protegendo e garantindo 
direitos. Os policiais se 
arriscam diariamente, mas 
não aceitamos ou compac-
tuamos com excessos. Nós 
vamos retreinar todos os 
policiais em São Paulo, a 
começar pelo comando”, 
afirmou o Coronel Álvaro 
Camilo, que é Secretário 
Executivo da Secretaria da 
Segurança Pública.
A meta do Governo do 
Estado é fazer com que o 
treinamento chegue a sar-
gentos, cabos e soldados 
da PM em um prazo de 
20 dias. “Para que todos 

parceria com todas as con-
cessionárias que atuam no 
município, regularizando 
essa indesejada situação, e 
tomando ações para evitar 
sua proliferação no futuro.
“Além de eliminar o ema-
ranhado de fios, as em-
presas estão procedendo 
também o ordenamento 
dos cabos de telecomuni-
cações e energia, instala-
dos nos postes de energia, 
que são de propriedade da 
EDP, para que as instala-
ções possam ficar padro-
nizadas”, afirmou o se-
cretário adjunto de Obras, 
André Salgado.
A ação faz parte do pro-
grama de zeladoria Pinda 
Linda e conta com a su-
pervisão da Secretaria de 
Obras e Planejamento. Os 
cabos podem representar 
um risco para a popula-
ção, causando acidentes, 

SABESP entra com a mão 
de obra e equipamento 
para execução do recape-
amento.
As vias que receberam o 
recapeamento são: Rua 
Soldado Roberto Marcon-
des, Rua Francisco de Pau-
la Santos, Rua Marechal 
Floriano, Rua Leoncio do 
Amaral Gurgel, Rua Olím-
pio de Godoy Romeiro, 
Rua José da Silva Andra-
de, Rua Santos Dumont, 
Rua Governador Pedro 
de Toledo e Rua Solda-
do José Pires Babosa, Dr. 
José Giorgio e trecho da 
Rua Godofredo Pestana.
Sinalização de Trânsito 
- O prefeito Isael Domin-
gues vistoriou as obras na 
última semana e informou 
aos moradores que os ser-
viços de pintura de sinali-
zação de trânsito já estão 
programados para trazer 
segurança aos motoris-
tas e pedestres. Também 
está sendo verificado pe-

relembrem o que aprende-
ram nas escolas, a defen-
der o cidadão e proteger 
pessoas. Essa é a linha 
da polícia de São Paulo, 
proteger, salvar e fazer o 
bem”, acrescentou o Se-
cretário Executivo.
Tanto o Secretário Execu-
tivo como o Governador 
reforçaram o rigor nas in-
vestigações sobre casos de 
má conduta policial ou uso 
excessivo da força duran-
te ocorrências. Ao menos 
220 policiais envolvidos 
em falhas graves ou cri-
mes já foram demitidos ou 
expulsos das forças de se-
gurança de São Paulo des-
de o início de 2019.
“Esse tipo de comporta-
mento é investigado de for-
ma rápida, objetiva e jus-
ta. Policiais são punidos e 
afastados em definitivo da 
corporação”, afirmou Do-
ria. “Não compactuamos 
com o erro e cortamos na 
carne se necessário. Não 
falamos com orgulho, mas 
em sinal de transparência 
e de rigor nas apurações”, 
acrescentou o Coronel Ca-
milo.

caso sua instalação esteja 
em desacordo das normas 
fixadas pelas agências re-
guladoras (ANEEL/ANA-
TEL).
As empresas Claro e Vivo 
já iniciaram os trabalhos e 
estão atuando na higieni-
zação dos postes da região 
central, como por exemplo 
Rua Gustavo de Godoy e 
Centro Comercial 10 de 
Julho.
“Nossa empresa ainda não 
tem cabeamento nos lo-
cais centrais. Nosso cabe-
amento é novo e situa-se 
atualmente em áreas afas-
tadas do centro. Estamos 
mantendo uma padroniza-
ção de implantação para 
não ser necessário uma 
readequação no futuro”, 
afirmou Victor Queiroz, 
representante da empresa 
Link Vale.

los técnicos do Deptran a 
questão da pintura de fai-
xa de pedestres em pontos 
de maior circulação, bem 
como a implantação de re-
dutor de velocidade.
Asfalto em toda cidade - 
Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, o plano 
de modernização do pavi-
mento do município segue 
em várias frentes em todos 
os cantos da cidade. “Já 
fizemos no Maria Áurea, 
Pasin, Anel Viário, na rua 
Cap. Vitório Basso, Vila 
Bourghese e outros. Não 
temos suporte financeiro 
para fazer tudo de uma 
vez, mas no Jardim Rosely 
adiantamos o cronograma, 
pois o bairro iria receber 
somente o remendo. Em 
breve algumas ruas do 
Bosque, Santana, Arareta-
ma e Mantiqueira também 
serão beneficiados, além 
do Shangri-lá que aguarda 
há anos o asfalto”.
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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


