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Abril Marrom: Mês é dedicado a cuidados
com doenças causadoras da cegueira

Meteorologia prevê mais chuva para o
estado de São Paulo nesta segunda

Criada em 2016, a 
campanha Abril 
Marrom tem o ob-

jetivo de conscientizar a 
população sobre cuidados 
para a manutenção da saú-
de ocular e prevenção de 
doenças que causam ce-
gueira. “O Abril Marrom 
foi idealizado pelo Profes-
sor Doutor Suel Abujamra 
com o intuito de conscien-
tizar a sociedade brasileira 
sobre a cegueira, alertan-
do sobre sua prevenção 
através do diagnóstico e 
tratamento precoces e pos-
sibilidade de reabilitação. 
Abril foi escolhido por ser 
o mês em que se come-

O estado de São Pau-
lo experimentou 
uma mudança ra-

dical do tempo na noite do 
último domingo de março, 
com a chuva voltando a 
cair forte depois de vários 

mora o Dia Nacional do 
Braille e marrom por ser a 
cor de íris mais frequente 
nos brasileiros”, explica 
a Dra Viviane Lanzelotte, 
oftalmopediatra da Clínica 
Ocular Baby, no Rio de Ja-
neiro. Estima-se que há 1,4 
milhão de crianças cegas 
no mundo e que 500 mil 
novos casos de cegueira 
infantil surgem a cada ano 
de acordo com o Plano de 
Ação do Programa Visão 
2020 para 2014/2019 da 
IAPB (Agência Interna-
cional para a Prevenção da 
Cegueira). “No Brasil ain-
da temos poucos trabalhos 
científicos sobre o assun-

dias secos. As áreas de ins-
tabilidade que se espalha-
ram sobre o estado de São 
Paulo neste domingo (29) 
provocaram temporais na 
capital paulista e no inte-
rior.

to, porém segundo estima-
tivas da IAPB, podemos 
considerar aproximada-
mente 26 mil crianças 
cegas em nosso país por 
patologias que poderiam 
ter sido prevenidas ou tra-
tadas precocemente”, de-
clara a Dra. Viviane.
Diagnóstico precoce
A visão é responsável por 
cerca de 80% das infor-
mações que recebemos do 
ambiente ao nosso redor 
e por isso um importan-
te fator de estimulação. 
“As crianças cegas apre-
sentam, com frequência, 
atraso em vários campos 
do seu desenvolvimento 

No Vale do Paraíba, du-
rante a tarde e no início da 
noite, a chuva caiu intensa. 
Na capital paulista, a De-
fesa Civil permaneceu em 
algumas horas de “aten-
ção” e até em “alerta” para 

como: motor, linguagem, 
cognitivo, afetivo, entre 
outros”, diz a especialista 
em oftalmopediatria.
Vale destacar que cerca de 
60% das doenças oculares 
que causam cegueiras são 
tratáveis, sendo que 80% 
dos casos de cegueira po-
deriam ser evitados ou 
tratados se diagnosticados 
com mais antecedência. 
“Existem muitas causas 
de cegueira na infância 
que poderiam ser evitadas, 
através da prevenção ou 
tratamento precoce. Em 
nosso meio as principais 
são: catarata, glaucoma 
congênito, retinopatia da 
prematuridade, toxoplas-
mose congênita, erros de 
refração e ambliopia, cau-
sada por erros refrativos, 
estrabismo, obstrução do 
eixo visual”, alerta.
Prevenção desde o nasci-
mento
Realizado ainda na mater-
nidade, o Teste do Reflexo 
Vermelho (TRV) analisa o 
globo ocular do bebê por 
meio de um oftalmoscó-
pio, equipamento dotado 
de lentes e um foco de luz 
que reflete diretamente 
na retina, tornando possí-
vel uma avaliação inicial 
sobre a saúde dos olhos. 
Porém, o teste avalia ape-
nas o segmento frontal do 
olho.

alagamentos, segundo o 
Centro de Gerenciamento 
de Emergências da Prefei-
tura. O temporal causou 
alagamentos e transborda-
mento de córregos.
Semana com chuva - Se-
gundo o site Climatempo, 
o estado de São Paulo saiu 
de uma semana seca e ago-
ra começa uma sequência 
de dias com maior dispo-
nibilidade de umidade no 
ar. O final de março e os 

Em alguns hospitais públi-
cos e particulares, já é pos-
sível fazer um exame mais 
preciso e detalhado, capaz 
de inspecionar o fundo do 
olho. É o chamado Teste 
Digital do Olhinho, feito 
com o aparelho RetCam, 
um retinógrafo portátil de 
alta tecnologia que pode 
diagnosticar precocemente 
mais de 20 enfermidades 
no recém-nascido, graças 
à alta tecnologia que per-
mite avaliar 130 graus do 
globo ocular. “Um atendi-
mento neonatal mais com-
pleto da saúde ocular vem 
recebendo ênfase devido 
aos resultados na litera-
tura científica de achados 
patológicos em fundosco-
pia de recém-nascidos que 
normalmente não seriam 
submetidos a esse exame”, 
afirma a oftalmologista.
A câmera de alta resolu-
ção do retinógrafo captura 
as imagens e as amplia em 
um monitor, onde é possí-
vel ajustar brilho, contras-
te e equilíbrio de cores, 
permitindo que o diagnós-
tico oftalmológico seja fei-
to de forma rápida e preci-
sa. “Essa imagem pode ser 
enviada digitalmente ao 
oftalmologista para análi-
se, permitindo diagnóstico 
precoce de patologias gra-
ves como a retinopatia da 
prematuridade e o retino-

primeiros dias de abril de 
2020 serão com períodos 
de sol e pancadas de chu-
va no estado de São Paulo, 
principalmente no final do 
dia. A sensação de calor e 
de abafamento predomi-
nam no estado.
Nesta segunda-feira (30), 
áreas de instabilidade ain-
da atuam sobre o estado, 
com a influência da cir-
culação de ventos ciclô-
nica em médios níveis da 

blastoma, sendo o último 
não só causa de cegueira, 
mas também fator de risco 
de vida”, comenta a médi-
ca.
Segundo a oftalmologista, 
nas crianças maiores os er-
ros de refração e ambliopia 
por estrabismo e anisome-
tropia são um grande fator 
de causa de baixa visão. 
“Equipamentos de fácil 
manuseio e que oferecem 
informações confiáveis 
sobre a refração e o alinha-
mento ocular, como o Spot 
Vision - aparelho portátil 
que permite triagem visu-
al em segundos, são faci-
litadores do exame tanto 
em consultório, quanto em 
campanhas em larga esca-
la para detecção de fatores 
de risco à visão. É preciso 
um trabalho árduo para le-
vantar dados precisos so-
bre a prevalência das cau-
sas de cegueira na infância 
em nosso meio e sua pre-
venção, além de campa-
nhas educativas para pais 
e professores, favorecendo 
um diagnóstico mais pre-
coce. O ambiente escolar é 
extremamente interessante 
como uma oportunidade 
de rastreamento de erros 
refrativos e ambliopia em 
todas as crianças e meca-
nismos facilitadores para 
essa atuação devem ser es-
timulados”, conclui.

atmosfera. Na Grande São 
Paulo e pela faixa do lito-
ral e leste paulista, as pan-
cadas de chuva poderão 
ocorrer a qualquer hora. 
Há risco chuva moderada 
a forte, com raios e rajadas 
de vento com até 70 km/h.
Alerta - As condições para 
chuva forte tendem a au-
mentar no fim da semana 
com a chegada de uma 
frente fria ao litoral pau-
lista.



página 2 A GAzetA dos Municípios 31 de Março de 2020

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

Oito cuidados financeiros
fundamentais durante o

período de isolamento social

O período de isola-
mento social é um 
desafio para todos. 

Nesse período, os cuida-
dos com a saúde física, 
mental e financeira devem 
ser redobrados.
Mais tempo em ativida-
des online, maior vulne-
rabilidade emocional e 
exposição prolongada a 
apelos de consumo podem 
estimular a realização de 
compras por impulso. E, 
consequentemente, gerar 
problemas de endivida-
mento futuro, inclusive 
porque existe a possibili-
dade de redução no rendi-
mento individual e fami-
liar.  
Para evitar dores de cabeça 
desnecessárias, a Associa-
ção Nacional dos Bureaus 
de Crédito (ANBC) desta-
ca oito cuidados financei-
ros fundamentais para esse 
período:
EVITE EXCESSOS DE 
ESTOQUE: algumas pes-
soas estão comprando 
além do habitual com o 
objetivo de estocar, mas 
essa conta irá chegar. A 
prática de estoque é des-
necessária, uma vez que, 
segundo informações das 
autoridades, o abasteci-
mento de itens básicos 
será mantido. Na verdade, 
o momento exige cautela, 
compras necessárias e de 
itens essenciais. 
FUJA DAS COMPRAS 
EMOCIONAIS: comprar 
pode ser prazeroso, ainda 
mais quando se pode fazer 
isso no conforto de casa. 
Mas antes é preciso ava-
liar bem a necessidade de 
cada item sem deixar que 
o impulso e a facilidade 
da compra online prejudi-
quem o orçamento no fu-

turo próximo.
PRIORIZE O MÉDIO E 
LONGO PRAZO: toda 
economia está sendo afe-
tada, e as empresas pode-
rão precisar reduzir suas 
despesas. Por esse motivo, 
é necessário controlar os 
gastos para garantir a so-
brevivência mesmo diante 
de potencial perda de em-
prego e renda.
REAVALIE EMPRÉSTI-
MOS E FINANCIAMEN-
TOS CONTRATADOS: 
calma deve ser a palavra-
-chave ao pensar em em-
préstimos e financiamen-
tos já contraídos. Procurar 
os credores e saber quais 
as possibilidades de rene-
gociação é uma atitude ne-
cessária. O momento afeta 
a todos e muitas empresas 
estão dispostas a melhorar 
o diálogo com seus clien-
tes.
USO DO CRÉDITO DE 
IDOSOS COM PAR-
CIMÔNIA: Os idosos, 
principalmente, que têm 
acesso a crédito consig-
nado com base em suas 
aposentadorias, devem 
evitar contrair dívidas em 
nome de familiares. Essa 
recomendação é antiga, 
mas deve ser reforçada em 
períodos de maior vulne-
rabilidade financeira, pois 
o idoso que contrai uma 
dívida hoje para atender a 
um terceiro pode ficar sem 
possibilidade de atender a 
uma emergência médica 
no futuro. 
FIQUE DE OLHO NAS 
PEQUENAS DESPESAS: 
ficar mais tempo em casa 
pode estimular pequenas 
compras de serviços como, 
por exemplo, streaming de 
vídeos e refeições prontas 
(ou delivery de refeições). 

É preciso cuidado, pois 
pequenas despesas, juntas, 
podem se tornar grandes 
dívidas.
DESCUBRA A IMPOR-
TÂNCIA DA POUPAN-
ÇA: trabalhar em casa 
pode levar à redução de 
algumas despesas, como 
de refeições em restauran-
te, combustível, estaciona-
mento, tarifas de desloca-
mento e entretenimento. 
Esse pode ser um bom 
momento para poupar uma 
parte desses valores, afinal 
as crises passam e o apren-
dizado é o que fica. 
INVISTA NO SEU APRI-
MORAMENTO:  apro-
veitar o tempo em casa de 
forma produtiva é aconse-
lhável. Há diversos cursos 
online gratuitos de aprimo-
ramento profissional que 
podem ser muito úteis na 
hipótese de perda de em-
prego. Um sobre educação 
financeira, por exemplo, 
pode ser precioso durante 
e após a quarentena. 
Longos períodos dentro de 
casa também podem ser 
positivos para a organiza-
ção da vida financeira. Por 
exemplo, é uma boa hora 
para revisar o orçamento e 
conferir a planilha mensal 
de receitas e gastos/despe-
sas para verificar as contas 
que podem ser cortadas.
E para quem entrou na 
quarentena em situação de 
inadimplência, vale acom-
panhar os feirões para re-
negociação de dívida no 
ambiente online. A reco-
mendação é ficar atento 
aos anúncios dos feirões 
nos sites dos birôs de cré-
dito. Desconto expressivo 
no débito e pagamento em 
número maior de parcelas 
costumam ser oferecidos.
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Terapeuta oferece atendimento 
gratuito pela internet

para ajudar as pessoas

CCR distribui kits
de alimentação para

caminhoneiros na Via Dutra O mundo tem es-
tado imerso em 
notícias sobre o 

coronavírus, os riscos que 
ele oferece, sobre o isola-
mento social, o que acaba 
gerando muita tensão e es-
tresse. Somado a isso, es-
tão também falsas notícias 
que circulam e causam 
ainda mais desinformação 
e medo. Especialistas em 
saúde mental lembram que 
a situação não precisa gi-
rar sempre em volta desse 
estresse.
Para que as pessoas pas-
sem por esse momento de 
maneira leve e com equilí-
brio entre mente e corpo, 
a terapeuta e nutricionista 
Lisyanne Sugai tem ofe-
recido mentoria gratuita 
pela internet. Os encontros 
acontecem aos domingos, 

Caminhoneiros e 
condutores que 
trabalham nos ser-

viços essenciais estão re-
cebendo diariamente mais 
de mil kits de alimentação 
e higiene, composto por 
garrafas d’água e sucos, 
barras de cereal, biscoitos, 
torradas, paçocas, doce de 
banana e amendoim. A ini-
ciativa é da concessionária 
CCR Nova Dutra que tem 
por objetivo manter os tra-
balhadores devidamente 
preparados na atividade.
Além disso, o kit distri-
buído pelo Grupo CCR 
contém escova e pasta de 
dente, papel higiênico e 
sabonete/xampu. A medi-

às 19h, e às quartas-fei-
ras, às 15h. As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas através do número 
(12) 98113-4747 (what-
sapp) ou através do link 
https://bit.ly/2WwuO0c, a 
pessoa deve colocar nome 
completo, e-mail, número 
de telefone e o instagram. 
Para encontro o mínimo 
são dez pessoas.
Com o cenário apresenta-
do nesse período é comum 
as pessoas desenvolverem 
ansiedade e até mesmo 
pânico, por isso a impor-
tância de se conhecer e 
entender o que está acon-
tecendo. O isolamento 
social é de grande impor-
tância no momento e deve 
ser respeitado por quem 
pode fazê-lo, aqueles que 
trabalham em serviços es-

da integra a lista de ações 
lançadas nos últimos dias 
pela CCR para a preven-
ção da doença entre clien-
tes e colaboradores nas 
várias rodovias adminis-
tradas pela companhia em 
todo o país.
De acordo com a CCR, a 
distribuição ocorre em cin-
co locais na rodovia Presi-
dente Dutra, e em postos 
de serviços, postos gerais 
de fiscalização (PGF), Ba-
ses de Sistema de atendi-
mento ao usuário (SAU) e 
unidades do programa Es-
trada para a Saúde.
Confira os locais em que a 
ação ocorrerá:
São José dos Campos 

senciais e precisam sair de 
suas casas, é necessário se 
proteger e cuidar da saúde.
Serviço
Orientação gratuita “Es-
tresse e ansiedade em tem-
pos de Coronavirus”
Profissional: Lisyanne Su-
gai- Terapeuta e Nutricio-
nista
Aos domingos às 19h e às 
quartas às 15h
Inscrição gratuita pelo 
número: (12) 98113-4747 
ou no link: https://bit.
ly/2WwuO0c
O encontro será pelo 
Zoom, para baixar apli-
cativo no celular (App: 
ZOOM Cloud Meetings) 
ou computador em https://
zoom.us/support/downlo-
ad
Instagram: @lisyannesu-
gai

(Base Operacional  da 
CCR NovaDutra - km 156 
sentido SP), Roseira (Pos-
to de Abastecimento Arco 
Íris/Estrada para a Saúde 
- km 82 sentido Rio), La-
vrinhas (Base Operacional 
- km 18 sentido Rio), Volta 
Redonda (Base Operacio-
nal - km 258 sentido SP) e 
Japeri (Base Operacional - 
km 206 sentido SP);
A divulgação dos locais 
de distribuição dos kits 
está ocorrendo através dos 
Painéis de Mensagem Va-
riável (PMV) instalados 
ao longo da via Dutra e 
durante a programação da 
CCRFM 107,5 NovaDu-
tra.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2020. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 31/03/2020, até 
as 09h00min do dia 10/04/2020; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 10/04/2020; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 10/04/2020, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
011/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSULTORIA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 31/03/2020, até 
as 14h00min do dia 10/04/2020; data da abertura de propostas: das 
14h00min às 15h00min do dia 10/04/2020; data de início da sessão 
pública: às 15h00min do dia 10/04/2020, 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº006/2020 – No dia 30 
de março 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 Nº006/2020, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Prestação de Serviço de Divulgação de 
Anúncios com Carro de Som e Gravações de Vinhetas de 30 à 60 se-
gundos, à empresa: LUIS CLAUDIO JANUARIO 18390283867, com 
valor total de 31.000,00. Ficam as empresas convocadas a assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº004/2020 – No dia 30 
de março 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 HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº004/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Medicamentos, às empresas: ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME, 
com valor total de R$ 415.190,04; EMPORIO HOSPITALAR COMER-
CIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA, com va-
lor total de R$ 52.000,00. Ficam as empresas convocadas a assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

AVISO DE INABILITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº005/2020 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Equipamentos de Fisioterapia II – A Prefeitura Municipal de 
Potim informa a INABILITAÇÃO da empresa BAGATÓLI COMÉRCIO 
DE M´VEIS LTDA tendo em vista o não envio da documentação de 
habilitação em via física conforme item 1.1 do Anexo II do Edital do 
Pregão em epígrafe. CONVOCA-SE as empresas habilitadas que fi-
caram em segundo lugar nos itens 18, 36 e 40 para negociação dos 
mesmos em 02/04/2020 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 30 de 
março de 2020. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Alteração de Data de Sessão de Negociação – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº002/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMEN-
TOS PARA CRECHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES - FDE 
– A Prefeitura Municipal de Potim informa que, em vista problemas 
técnicos referente à conexão com a internet ocorrido na data mar-
cada para negociação dos itens conforme publicação no DOE em 
19/03/2020, altera-se a data de negociação para 01/04/2020 às 
10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link – licitações”. Potim, 30 de março de 2020. André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 008/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2020 – 
No dia 30 de março de 2020, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO FREI 
GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 597.692,32 (quinhentos 
e noventa e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois 
centavos) à empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, 
ENG. E CONST. EIRELI. Fica a empresa convocada a assinar o Con-
trato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.
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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
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GM de São José dos 
Campos propõe layoff 

com redução de
salários, diz sindicato

Morte por coronavírus 
é confirmada

pela Prefeitura
de São Sebastião

A adoção de layoff 
com redução de 
salários foi a pro-

posta apresentada nesta 
segunda-feira (30), da Ge-
neral Motors para traba-
lhadores na planta de São 
José dos Campos. Segun-
do o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Jose dos 
Campos e Região-Sind-
metalSJC, a proposta foi 
apresentada à entidade por 
meio de videoconferência.
De acordo com o sindi-
cato, a montadora aponta 
a medida como forma de 
prevenção ao coronavírus. 
No entanto, a diretoria da 
entidade entende que o 
layoff compromete a renda 
dos trabalhadores durante 
quatro meses. A proposta 
será apresentada aos me-
talúrgicos da fábrica, na 
tarde de hoje, às 16h, por 
meio de uma transmissão 
ao vivo pelo Facebook.
com/sindmetalsjc.
A GM pretende reduzir os 
salários em até 25%, de 
acordo com a faixa rece-
bida por cada trabalhador. 
O layoff começaria em 14 
de abril. Nesse período, 
parte dos salários seria 
paga com recursos do FAT 
(Fundo de Amparo ao Tra-
balhador). O restante seria 

Nesta segunda-feira 
(30) a Prefeitura 
de São Sebastião 

confirmou que o homem 
de 60 anos que morreu no 
dia 23 de março, última 
segunda-feira, estava com 
coronavírus. A prefeitura 
aguardava os resultados 
dos exames que forame 
enviados pelo Instituto 
Adolfo Lutz e confirma-
ram a infecção pelo vírus.
A informação foi confir-
mada pela Secretaria de 
Saúde do município. A 
morte ainda não constava 
no balanço dos governos 
estadual e federal.
A vítima, Roberto Alves 
dos Santos, deu entrada 
no hospital das clínicas na 
tarde do dia 23 de março. 
O paciente tinha sintomas 
da doença, foi internado 
e entubado, porém não 
resistiu e morreu por in-
suficiência respiratória na 
noite da segunda-feira.

pago pela GM.
Na videoconferência de 
hoje, o Sindicato posicio-
nou-se contra a proposta 
da montadora. Uma nova 
reunião foi marcada para 
quarta-feira (1º).
Férias coletivas - Os traba-
lhadores da GM iniciaram 
hoje o período de férias 
coletivas para impedir a 
proliferação do corona-
vírus dentro da fábrica. 
A liberação dos funcio-
nários foi uma reivindi-
cação do Sindicato, mas                            
por meio de licença remu-
nerada e sem redução dos 
salários.
“A General Motors não 
precisa reduzir salários. É 
a primeira em produção 
de automóveis no país. Os 
trabalhadores têm o direi-
to de permanecer em casa 
e receber o salário na ínte-
gra”, afirma o vice-presi-
dente do Sindicato, Rena-
to Almeida.
A General Motors possui 
cerca de 3.800 trabalhado-
res e produz o modelo S10 
em sua planta de São José 
dos Campos.
O lado da GM - Aos meios 
de comunicação, a Gene-
ral Motors ainda não se 
manifestou sobre o assun-
to.

Roberto Alves dos Santos 
foi secretário de Habitação 
durante a gestão de Ernane 
Primazzi
De acordo com a prefeitu-
ra, o homem tinha uma do-
ença crônica, mas que não 
foi especificada.
Com a confirmação em 
São Sebastião, a região 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte tem duas mortes 
confirmadas por corona-
vírus, sendo a outra em 
Taubaté. 
Casos confirmados em 
São Sebastião
Essa é a primeira mor-
te confirmada por                                    
coronavírus em São Se-
bastião. 
A cidade tem dois pacien-
tes que testaram positivo 
para a doença, de acordo 
com a prefeitura eles pas-
sam bem, em isolamento 
domiciliar e são acompa-
nhados pelas equipes de 
saúde do município.
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Governo de SP amplia 
atendimento do Bom 

Prato para jantar e aos 
finais de semana

Nesta segunda-fei-
ra (30), o Gover-
nador João Doria 

anunciou a ampliação dos 
serviços nas 59 unidades 
Bom Prato espalhadas 
pelo estado, que agora vão 
oferecer jantar e estarão 
abertas nos finais de se-
mana e feriados. A medida 
começa a valer no dia 1º de 
abril, quando a rede passa-
rá a servir 1,2 milhão de 
refeições a mais por mês, 
com o objetivo de atender, 
principalmente, pessoas 
em situações de rua e fa-
mílias em extrema vulne-
rabilidade social durante a 
pandemia do coronavírus.
“A partir desta quarta-fei-
ra, todos os 59 restauran-
tes do Bom Prato vão pas-
sar a servir café da manhã, 
almoço e jantar. São 2,4 
milhões de pessoas ali-
mentadas a R$ 1 no almo-
ço e no jantar e a R$ 0,50 
no café da manhã. 
O investimento total é 
de R$ 18 milhões para 
atender pessoas que mais                
precisam, em situação de 
rua, desempregadas, sem 
renda ou com uma renda 
mínima”, afirmou Doria.
A medida vale pelos próxi-
mos 60 dias, seguindo até 
dia 1º de junho. No total, 
será um investimento de 
R$18 milhões do Governo 
do Estado, que resultara 
em 60% a mais de refei-
ções nos restaurantes Bom 
Prato. Como a alimenta-

ção dentro das unidades 
está proibida, para evitar 
aglomerações, as refeições 
serão servidas em embala-
gens descartáveis.
O governador também 
anunciou a compra de 
verduras e legumes de pe-
quenos produtores rurais 
do estado. 1,5 milhão do 
investimento das refeições 
no Bom Prato será desti-
nado para garantir o for-
necimento e a segurança 
socioeconômica dos pe-
quenos produtores.
“Faço um apelo ao setor do 
agronegócio em São Paulo 
para que possam fornecer 
também verduras e frutas 
de qualidade para melho-
rarmos ainda mais a oferta 
nutritiva dos almoços, jan-
tares e cafés da manhã”, 
disse o Governador.
O café da manhã será ser-
vido das 7h às 9h, o almo-
ço das 10h às 15h e os jan-
tares das 17h30 às 19h30. 
A Secretaria de Estado 
e Desenvolvimento So-
cial, Célia Parnes, frisou 
que nos 60 dias em que a 
medida valer serão servi-
das três refeições balan-
ceadas e de qualidades às                                       
pessoas e reforça que com 
o período de quarentena 
muitos restaurantes estão 
fechados e organizações 
sociais estão com os ser-
viços suspenso, então é 
necessário duplicar os es-
forços para ajudar a quem 
precisa.
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Pinda inicia
higienização das ruas 
com apoio da SABESP

Morte por suspeita de
coronavírus é investigada 

em Caraguatatuba

Pindamonhangaba 
inicia nesta segun-
da-feira (30) a higie-

nização de ruas em locais 
de grande movimentação 
e ao redor de unidades 
de saúde. O trabalho será 
realizado pela SABESP 
e se trata de uma ação              
preventiva para combater 
o vírus transmissor da Co-
vid-19.
A ação terá início em vias 
públicas ao entorno do 
Pronto-Socorro, Centro 
de Especialidades (Pos-
tão), unidade da Saúde da 
Mulher (CIAF) e região 
central em torno do mer-
cado, feira livre e baixo 
do viaduto. Também serão 
higienizados o Distrito de 
Moreira César (em torno 

Caraguatatuba in-
vestiga uma morte 
suspeita por co-

ronavírus que aconteceu 
nesta segunda-feira (30). 
A vítima é uma mulher, 
moradora de São José dos 
Campos, que foi internada 
na cidade. A Secretaria de 
Saúde do munícipio agora 
aguarda os resultados dos 
exames que serão envia-
dos pelo Instituto Adolfo 
Lutz.
De acordo com a prefei-
tura, a paciente era de São 
José dos Campos e estava 
na casa do filho em Cara-
guatatuba. 
Ela foi internada no dia 
20 de março, quando teve 
os primeiros sintomas e 
foi levada para o hospital 

da UPA e Cisas) e o bairro 
do Araretama.
O prefeito, Isael Domin-
gues afirmou que outros 
locais também terão higie-
nização, mas antes haverá 
novas avaliações técnicas 
mais detalhadas para indi-
car a necessidade de cada 
espaço.
A mistura que será jogada 
nas vias do município leva 
hipoclorito de sódio (uma 
espécie de água sanitária) e 
água, e será aplicada após 
às 17h para não atrapalhar 
as atividades comerciais 
dos estabelecimentos au-
torizados a funcionar.
A cidade completa 10 dias 
de isolamento como medi-
da para evitar a dissemina-
ção do coronavírus.

Santos Dumont. No dia 
seguinte a paciente teve o 
quadro de saúde agravado 
e foi colocada na UTI de 
isolamento para casos de 
coronavírus no Hospital 
Stella Maris.
Ela continuou no hospital 
e em isolamento, mas não 
resistiu e morreu na ma-
nhã desta segunda-feira. 
Foram colhidas amostras 
da paciente e encaminha-
das para o Instituto Adolfo 
Lutz, que irá diagnosticar 
se a mulher estava com o 
vírus.
Caraguatatuba ainda não 
tem nenhum caso confir-
mado da doença. A Secre-
taria de Saúde informou 
que há 49 casos em inves-
tigação.
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Volkswagen abre as
inscrições para o

Programa de Estágio 2020

Pinda retoma vacinação 
contra gripe nesta

terça-feira em 12 locais

Maior produtora e 
exportadora de 
veículos da his-

tória da indústria automo-
tiva nacional, a Volkswa-
gen abre portas para novos 
talentos com a abertura 
de um novo Programa de 
Estágio para estudantes 
do ensino superior. São 
31 vagas para os alunos 
atuarem nas unidades da 
empresa em São Bernar-
do do Campo, São Carlos, 
Taubaté e Vinhedo (SP). 
As inscrições podem ser 
feitas pelo link, até 30 de 
abril. 
A primeira fase da sele-
ção, composta por prova 
de inglês, prova de racio-
cínio lógico e Fit Cultural 
(alinhamento dos valores 
do candidato à cultura da 
empresa) será 100% onli-
ne, alinhada às recomen-
dações das autoridades de 
saúde pelo distanciamento 
social.
“Estamos há 67 anos pre-
sentes na vida, no co-
ração e na garagem dos 
brasileiros e vivemos um 
momento desafiador, de 
construção de uma Nova 
Volkswagen, uma empre-

Na terça-feira (31) 
será retomada a 
vacinação contra 

a gripe influenza em Pin-
damonhangaba. A cidade 
recebeu um novo lote de 
vacinas e voltará a imu-
nizar idosos, acamados, 
e profissionais da área da 
saúde. Também serão imu-
nizados policiais militares, 
bombeiros e guardas mu-
nicipais.
Os locais de vacinação 
são: Ciaf (Centro), Cisas 
(Moreira César), Escola 
Municipal Elias Bargis 
Mathias (Araretama), Es-
cola Municipal João Ko-
lenda (Bem Viver), Escola 
Municipal Serafim Ferrei-
ra (Terra dos Ipês), Esco-
la Municipal Arthur de 
Andrade (Cidade Nova), 
Escola Municipal João 
Cesário (Feital), e cinco 
unidades de saúde da área 
rural, nos bairros Cruz 
Grande, Bonsucesso, Jar-
dim Regina, Campinas e 
Goiabal. Em todos esses 
12 locais a imunização 
acontecerá das 8 às 16 
horas. Além deles, haverá 
drive-thru no Parque da 

sa ainda mais inovadora 
e próxima das pessoas. 
Queremos contar com no-
vos talentos que agreguem 
com ideias, atitude e pai-
xão para essa causa”, ex-
plica Marcellus Puig, vi-
ce-presidente de Recursos 
Humanos da Volkswagen 
do Brasil e América do 
Sul.
As vagas podem ser pre-
enchidas por estudantes 
que possuem inglês inter-
mediário e que estejam 
cursando: Administração, 
Design, Desenho Indus-
trial, Direito, Engenharias, 
Jornalismo, Marketing, 
Publicidade e Propaganda, 
Relações Internacionais, 
Relações Públicas ou Se-
cretariado com formação 
prevista entre junho de 
2021 e junho de 2022.
O Programa oferece bene-
fícios como bolsa-auxílio, 
transporte fretado gratuito, 
seguro de vida, ambulató-
rio médico, desconto na 
compra de veículos e esta-
cionamento gratuito.
Para mais informações, 
acesse o site www.vw.
com.br/estagio
#SejaEstagiarioVW!

Cidade que fará vacinação 
somente às segundas-fei-
ras a partir das 9 horas, 
com 500 doses reservadas.
A prefeitura faz o alerta 
para que antes de procu-
rar os locais, a população 
fique atenta às notícias 
quanto à vacinação. Isso 
porque está havendo mui-
to procura pela vacinação, 
fazendo com que as doses 
se esgotem rapidamente. 
De acordo com a prefei-
tura, o lote recebido nesta 
semana tem mais de 4.500, 
quantidade inferior à espe-
rada no terceiro lote.
A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba vem 
mantendo comunicação 
com o GVE - órgão res-
ponsável pela distribuição 
das vacinas - para solicitar 
novos lotes. Este ano, o 
Ministério da Saúde ante-
cipou a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Influenza como estratégia 
de diminuir a quantida-
de de pessoas com gripe 
nesse inverno. Em virtude 
desta antecipação, parte 
das doses ainda está em 
produção.


