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A GAzetA dos Municípios

Rede SESI usa Minecraft para
estimular envolvimento de alunos 
em época de ensino à distância

São José dos Campos
suspende novos protestos
de inscritos em dívida ativa

PEV inicia atividades no Crispim 
para combater descarte irregular

Estimular o envolvimen-
to dos estudantes com as 
tarefas escolares já é uma 
missão desafiadora em 
sala de aula. Em uma reali-
dade de ensino a distância, 
como a que vivemos atu-
almente, o desafio passa a 
ser ainda maior. Foi frente 
a esse cenário que o Ser-
viço Social da Indústria 
(SESI) decidiu recorrer ao 
Minecraft para incentivar 
um envolvimento maior 
dos alunos na aprendiza-
gem e ainda estimular ele-
mentos como criatividade 
e colaboração.
Para isso, criaram um de-
safio relâmpago que in-
centiva os mais de 134 
mil estudantes do Ensino 
Fundamental I e II (6 a 14 
anos) do SESI a criarem 
no Minecraft Education 
Edition um “mundo” antes 
da pandemia da covid-19 
e outro depois dela. Para 
cumprir o desafio na pla-
taforma de aprendizado 
baseada em jogos, os es-
tudantes têm que pesqui-
sar mais sobre os impac-
tos da doença, e o que ela 
provoca de mudanças no 
comportamento das pesso-
as, dos estabelecimentos e 
nos serviços públicos em 
sua própria cidade. 
O primeiro passo do SESI 
foi possibilitar o uso do 
Minecraft Education Edi-
tion pelos estudantes e 
docentes em suas próprias 
casas, pois antes a utiliza-
ção ocorria em computa-
dores nos laboratórios das 
escolas. A BigBrain, par-
ceira da Microsoft na área 
de educação, foi quem 
apoiou esse processo, in-

A Prefeitura de São José 
dos Campos vai suspender 
temporariamente, durante 
a pandemia do coronaví-
rus, envio de novos protes-
tos extrajudiciais de quem 
tem débito inscrito em dí-
vida ativa no município.
A Procuradoria Fiscal Tri-
butária também suspendeu 
o ajuizamento em mas-
sa de ações até dezembro 
deste ano.
Essas medidas visam ame-
nizar os efeitos econômi-
cos gerados pela pandemia 
do novo coronavírus na ci-

A Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
de Pindamonhangaba co-
locou em funcionamento 
nesta semana mais uma 
unidade do PEV - Posto de 
Entrega Voluntária. A par-
tir de agora os moradores 
da região do Crispim e ad-
jacências poderão realizar 
o descarte correto e gratui-
to de materiais inservíveis, 
restos de obras e de podas.
O PEV do Crispim está 
localizado ao final da rua 
Argemiro Cipriano de Oli-
veira, ao lado da quadra 
esportiva e da academia 
da melhor idade. Além do 
Crispim, a região do Ara-
retama e o bairro da Li-
berdade em Moreira César 
também contam com um 
ponto de entrega.

clusive em relação à ca-
pacitação dos educadores 
para o uso do Minecraft 
Education Edition nas ati-
vidades e a criação do de-
safio. 
“A vontade de trabalhar 
com o Minecraft surgiu 
com o desafio de man-
ter os estudantes focados 
e interessados nas aulas, 
mesmo a distância, uma 
dificuldade que todas as 
escolas devem estar en-
frentando nesse momen-
to”, afirma Perla Amorim, 
especialista da área de 
educação no departamento 
nacional do SESI. A ideia, 
segundo Perla, é que todas 
as áreas do conhecimen-
to sejam trabalhadas com 
a utilização dessa plata-
forma de jogo com muita 
criatividade.
Com o desafio “Mundo 
em Ação! Prevenção e 
Educação” no Minecraft, 
uma das habilidades traba-
lhadas é a autonomia, tra-
zendo o aluno como pro-
tagonista tanto na busca 
por informações, quanto 
na escolha dos elementos 
que vai utilizar para mon-
tar o seu “mundo” antes e 
depois da pandemia da co-
vid-19. 
O SESI preparou um ma-
nual de instalação do Mi-
necraft Education Edition 
e disponibilizou para que 
os estudantes o fizessem 
em casa, com ajuda dos 
pais. Além disso, o estu-
dante faz o reconhecimen-
to dos principais coman-
dos e inicia um processo 
de pesquisa para a elabo-
ração do seu próprio am-
biente. “Pedimos a cons-

dade.
Ao suspender o envio de 
protestos extrajudiciais, 
evita-se que o contribuinte 
corra o risco de ficar com 
o CPF ou o CPNJ nos ca-
dastros de inadimplentes.
ISSQN e taxas
A Prefeitura já havia pror-
rogado, em 90 dias, o pra-
zo de vencimento da taxa 
de fiscalização de funcio-
namento, taxa de comércio 
ambulante e ISSQN Fixo.
Outra medida adotada foi 
a prorrogação do prazo 
para recolhimento de ISS 

Esses locais são destina-
dos para o descarte de pe-
quenas quantidades - até 
um metro cúbico - de ma-
teriais inservíveis, como 
restos de obras de constru-
ção (tábuas, tijolos, telhas, 
tubulações, pisos etc), 
restos de poda, móveis e 
equipamentos domésticos.
O prefeito Isael Domin-
gues reforça a importância 
da colaboração da popula-
ção para uma cidade mais 
limpa e agradável para os 
munícipes. “Estamos com 
três PEVs em funciona-
mento na cidade, e em bre-
ve teremos mais dois que 
estão em fase de constru-
ção. É muito importante a 
colaboração da população 
para dar destino correto ao 
entulho e lixo, colaboran-

trução de uma cidade pós 
pandemia, como forma 
de o aluno pesquisar e se 
inteirar sobre o cenário 
atual, além de entender 
melhor sobre sua própria 
cidade. Tudo isso, neste 
primeiro momento, é feito 
sem a mediação do profes-
sor, portanto os estudantes 
completam os passos do 
desafio sozinhos”, com-
plementa Perla.
A próxima etapa do “Mun-
do em Ação! Prevenção 
e Educação” é permitir 
uma integração maior en-
tre estudantes e docentes 
enquanto eles cumprem a 
tarefa usando o Minecraft. 
Isso deve ocorrer por meio 
do Microsoft Teams, hub 
de colaboração do pacote 
Office 365 que também já 
é utilizado pelo SESI, ou 
com um servidor compar-
tilhado no próprio Mine-
craft. 
A ideia é que os docentes 
criem um mundo base, de-
finam atividades para seus 
alunos e eles, em colabo-
ração, construam novos 
cenários em um mesmo 
ambiente de jogo.
“Os docentes são sempre 
incentivados a acessarem 
à comunidade Minecraft, 
com isso eles conseguem 
conversar com docentes 
do mundo inteiro e ter 
mais ideias de como utili-
zar a ferramenta dentro da 
sala de aula. Isso nos faz 
acreditar que ainda a utili-
zaremos em novos contex-
tos e cenários no futuro, 
mesmo depois essa pan-
demia passar”, diz Sérgio 
Gotti, gerente-executivo 
de Educação do SESI.

mensal. As notas fiscais 
emitidas em fevereiro e 
março tinham vencimento 
em março e abril, respecti-
vamente. Pelo novo decre-
to, a data-limite para essas 
notas passou a ser 20 de 
maio, sem juros ou multas.
A medida também visa 
apoiar os negócios impac-
tados pela pandemia do 
novo coronavírus.
Todos os serviços da Pre-
feitura podem ser feitos 
virtualmente, sem sair de 
casa, pelo Prefbook, dis-
ponível no site oficial.

do para uma cidade com 
mais qualidade de vida. 
Todo mundo precisa fazer 
a sua parte”, enfatizou.
O que PEV recebe?
O local receberá: sobras 
de construção, reforma ou 
demolição; tábuas, tijolos, 
frações, tubulações, pisos 
e materiais de acabamen-
to; móveis e equipamentos 
domésticos: sofás, cadei-
ras, armários (desmonta-
dos); sobras de podas de 
jardim; madeiras; pilhas e 
baterias; óleo de cozinha 
usado; lâmpadas fluores-
centes inteiras (até 4 por 
entrega) e pneus (até 4 por 
entrega). O PEV não rece-
be: lixo orgânico, animais 
mortos, materiais reciclá-
veis, lixo hospitalar, volu-
mes acima de 1m³.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 012/2020 - 
Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Servi-
ços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo 
Suporte, Paramentações e Translado. Convocamos a empresa DE 
CAMPOS E DE CAMPOS DINIZ LTDA ME, a comprovar, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a execução dos serviços prestados, conforme 
Atestado de Capacidade Técnica apresentado. O não atendimento 
ao solicitado resultará na inabilitação da empresa. Potim, 27 de abril 
de 2020. André L. S. Oliveira.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº002/2020 – No dia 27 
de abril de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº002/2020, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mo-
biliário e Equipamentos para Creche Municipal Morada Dos Marques 
- FDE, às empresas: REFORMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS ES-
COLARES EIRELI, com valor total de R$ 85.749,67; INDUSTRIA E 
COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA, com valor total de R$ 
8.745,50; ANDREIA LORENZI ME, com valor total de R$ 8.250,00. Fi-
cam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Jacareí anuncia início de operação 
da estação de tratamento de esgoto 
do Parque Imperial e Jd. Pedramar

Teve início na sexta-feira 
(24) a operação da Esta-
ção de Tratamento de Es-
goto (ETE) que irá atender 
o Parque Imperial e o Jar-
dim Pedramar, em Jacareí. 
Segundo o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto), a operação será as-
sistida pela empresa con-
tratada, no período de seis 
meses. A ETE irá atender, 
de imediato, aproximada-
mente 3.400 habitantes da 
região, elevando o índice 
de tratamento de esgoto 
do município para 77,2%. 
Com a conclusão da cons-
trução da Estação Eleva-

tória de Esgoto no Jardim 
Pedramar, por parte do 
empreendedor, o esgoto do 
bairro também será tratado 
na nova estação e passará 
a atender mais 1.196 ha-
bitantes. Destaca o SAAE 
que, com a conclusão da 
ETE, o índice de trata-
mento será elevado ainda 
mais, chegando a 77,53% 
da população com esgoto 
tratado na cidade. O va-
lor investido pelo SAAE 
na construção da ETE foi 
de R$ 3.431.622,63, com 
recursos próprios da au-
tarquia. A estação possui 
capacidade de tratar uma 

vazão média de 15 e má-
xima de 23,70 litros por 
segundo. A estação fica 
localizada entre a avenida 
Nurimar Fazolari de Frei-
tas e a avenida Marginal, 
no bairro Parque Imperial 
e tem como objetivo evitar 
o lançamento do esgoto 
“in natura” no córrego do 
Tanquinho, além de pro-
porcionar mais saúde e 
qualidade de vida à popu-
lação.
Com a finalização dessa 
obra, a autarquia chega a 
62 obras concluídas, no 
período de janeiro de 2017 
a abril de 2020.
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Mutirão de ações dá novo visual em Moreira 
César e ajuda a combater a dengue

Governo estadual e
iniciativa privada se unem 

para ampliar atendimento de 
UTI no Hospital das Clínicas

A Subprefeitura de Mo-
reira César realizou ações 
em praticamente todos os 
bairros do distrito. Foram 
realizados os serviços de 
roçagem de mato, retirada 
de lixo e entulhos deposi-
tados irregularmente por 
munícipes, operação tapa 
buraco, entre outras ações.
Em menos de um mês, fo-
ram contabilizados mais 
de 160 caminhões de lixo 
retirado dos bairros: La-
erte Assunção, Vale das 
Acácias, Terra dos Ipês I e 
II, Mantiqueira, Vista Ale-
gre, Jardim Regina, Kari-

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira (27) uma parceria 
com a iniciativa privada 
para ampliar de 200 para 
300 o total de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do Hospital das 
Clínicas, na capital, para 
atendimento exclusivo a 
pacientes com COVID-19. 
A iniciativa no complexo 
da Faculdade de Medicina 
da USP é a maior operação 
hospitalar do Brasil no en-
frentamento ao coronaví-
rus.
“O Hospital das Clínicas 
é o maior centro de trata-
mento do coronavírus do 
país. Um complexo hos-
pitalar público que tem o 
apoio imprescindível do 
setor privado. Graças a 
doações de hospitais par-
ticulares e instituições 
privadas, temos consegui-
do dar o apoio necessário 
para que o HC continue 
realizando seu trabalho 
exemplar e, mais do que 
nunca, ajudando a salvar 
vidas”, afirmou o Gover-
nador. “Em nome da popu-
lação de São Paulo, quero 
agradecer a todos pelas 
doações, pela generosi-
dade e responsabilidade 
de compreenderem que é 
com união que poderemos 
salvar vidas”, acrescentou 
Doria.
Com recursos financeiros, 
equipamentos e profissio-
nais, instituições como 
BTG, a Rede D’Or, Hos-
pital Sírio-Libanês, Hos-
pital Israelita Albert Eins-
tein, HCor e Beneficência 
Portuguesa já se juntaram 
à rede de apoio ao lado 
de dezenas de empresas 
e pessoas. O Hospital das 
Clínicas já arrecadou mais 
de R$ 24 milhões em doa-
ções, que podem ser feitas 
diretamente pelo site viral-
cure.org/hc.
A iniciativa privada vai 
“adotar” novas alas com 
dez leitos de UTI cada 
uma. As instituições vão 
contribuir com equipa-
mentos e equipes de pro-

na, Ramos, Azeredo e toda 
região central de Moreira 
César.
“Esse trabalho está sendo 
possível graças ao reforço 
de pessoal que realizamos 
junto à empresa Pioneira, 
responsável por esses ser-
viços. Em muitos locais 
retiramos entulhos e ma-
terial que estavam servin-
do de foco para criadouro 
do mosquito da dengue. 
Fazemos um apelo para a 
população para que pre-
serve limpos esses locais”, 
esclareceu o subprefeito 
de Moreira César, Nilson 

fissionais de saúde.
Os apoiadores são Rede 
D’or, Hospital Sírio-Li-
banês, HCor e Benefi-
cência Portuguesa, Gru-
po Takaoka e o Grupo 
de Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergências 
do Governo do Estado, 
que oferecerá uma equipe 
médica e equipamentos. 
O BTG liderou um grupo 
que oferecerá 1.050 plan-
tões por mês ao hospital 
durante três meses.
A abertura será gradual, 
com os 40 primeiros no-
vos leitos ativados na pri-
meira quinzena de maio. 
Atualmente, o Hospital 
das Clínicas possui 400 
pacientes internados com 
COVID-19, sendo 191 em 
UTI.
O hospital iniciou o pro-
cesso para o enfrentamen-
to da pandemia com 84 
leitos de UTI ativos no 
Instituto Central, ainda em 
março. Desde então, a ca-
pacidade mais que dobrou 
para atingir os atuais 200 
leitos de UTI.
“Este processo contínuo 
de abertura de dezenas e 
dezenas de novos leitos de 
UTI em tempo recorde, no 
meio de uma pandemia, é 
algo inédito e só é possível 
graças ao planejamento e 
ao trabalho incansável da 
nossa equipe. Mas é preci-
so mais, e o apoio da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de e da iniciativa privada 
será fundamental nesse 
processo”, declarou Eloisa 
Bonfá, diretora clínica do 
Hospital das Clínicas.
O Hospital das Clínicas 
reservou todo o Instituto 
Central para o atendimen-
to da doença, com mais 
700 leitos de enfermaria 
em ocupação gradativa. 
A transformação parcial 
permitirá o aumento dos 
leitos de UTI. Um fluxo de 
cerca de 10% de entradas 
e saídas de pacientes que 
permite que novas inter-
nações sejam feitas diaria-
mente, mesmo com uma 
ocupação acima de 90%.

Luis de Paula Santos.
Segundo ele, os morado-
res podem levar entulho 
e material inservível ao 
PEV - Ponto de Entre-
ga Voluntária que recebe 
diariamente esse material 
no bairro Liberdade. Em 
breve, o Distrito receberá 
outro PEV no bairro Man-
tiqueira.Outro serviço rea-
lizado que está dando um 
novo visual para o Distri-
to é o plantio de grama e 
serviços de jardinagem no 
canteiro central da Av. Dr 
José Adhemar César Ri-
beiro, que liga a Igreja São 

Vicente de Paulo à Rodo-
via SP 62.
O prefeito Isael Domin-
gues e o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino estiveram na 
última semana em Moreira 
César e acompanharam o 
trabalho. “Da nossa par-
te estamos fazendo todo 
o esforço para manter os 
bairros limpos e precisa-
mos do apoio da popula-
ção. Mantenham nossos 
bairros organizados e de-
nunciem quem depositar 
lixo irregularmente, pois a 
multa é pesada”, afirmou o 
prefeito Isael.
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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


