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A GAzetA dos Municípios

OMS declara emergência
de saúde pública

internacional por coronavírus

Fiocruz recebe material genético para
apurar teste de coronavírus

Visita técnica é realizada
na obra da UPA

Cidade Nova em Pinda

A O r g a n i z a ç ã o 
Mundial da Saú-
de (OMS) decla-

rou  emergência de saúde 
pública internacional em 
decorrência do surto da 
nova mutação do corona-
vírus (2019-nCoV), que 
surgiu primeiro na cidade 
de Wuhan, na China, em 
dezembro de 2019.
“Não sabemos que tipo 
de dano esse vírus pode-
ria causar se se espalhar 
em um país com um siste-
ma de saúde mais fraco, e 
que esteja mal preparado 
para lidar [com o surto do 
2019-nCoV]. 
Temos que agir agora”, 
afirmou o diretor-geral da 

A Fundação Oswal-
do Cruz recebeu  
fragmentos do 

material genético do novo 
coronavírus que serão uti-
lizados para aprimorar os 
protocolos de testagens 
realizados no Brasil. As 
amostras vieram de Ber-
lim e foram trazidas pela 
Organização Pan Ameri-
cana de Saúde (OPAS), 
que representa a Organiza-
ção Mundial da Saúde no 

Aconteceu uma vi-
sita técnica à obra 
de construção na 

Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) em execução 
no bairro Cidade Nova, 
reunindo representantes 
do Executivo, Legislativo 
e da construtora. A ação 
foi motivada através do re-
querimento de autoria do 
vereador Ronaldo Pipas e 
foi oportuna para esclare-
cer a verdade dos fatos so-
bre a obra.
“Foi uma prestação de 
contas onde mostramos 
como está a evolução da 
obra, que ainda necessi-
ta de pequenos reparos a 
serem feitos. Ela já deve-
ria ter sido entregue em 
2019, porém sofreu ações 
de vandalismo e furto tra-

OMS, Tedros             Adha-
nom.
Adhanom ressaltou que 
o principal motivo para a 
declaração de emergên-
cia internacional não é a 
transmissão do novo coro-
navírus dentro do territó-
rio chinês, mas sim o que 
“está ocorrendo em outros 
países”.
Ontem, os Estados Uni-
dos confirmou o primeiro 
caso de transmissão do 
2019-nCoV entre pessoas 
em solo americano. Ale-
manha, Japão e Vietnã já 
haviam confirmado casos 
de transmissão.
Considerando os casos 
“importados”, que envol-

continente americano.
À frente dos testes reali-
zados na fundação, o pes-
quisador Fernando Motta 
explicou que os fragmen-
tos serão usados como 
“controle positivo”, uma 
forma de comprovar que o 
exames realizados tinham 
capacidade de detectar o 
vírus. Motta é tecnologista 
em saúde pública do La-
boratório de Vírus Respi-
ratórios e de Sarampo do 

zendo enormes prejuízos 
ao município, enquanto 
estava sob a responsabili-
dade da empresa anterior. 
Foi necessário fazer nova 
licitação para uma outra 
empresa assumir o térmi-
no da obra”, explicou a se-
cretária de Planejamento e 
Obras, Marcela Franco.
Durante a visita, o verea-
dor Ronaldo Pipas recebeu 
as informações do estado 
crítico que a atual gestão 
recebeu as instalações em 
2017 e a forma como a 
Prefeitura tem agido para 
solucionar os problemas 
referentes a mofo, racha-
duras existentes, ausência 
de muro de arrimo e falta 
de planejamento do entor-
no do prédio. “Realmente 
tem sido uma prioridade 

vem pacientes contamina-
dos na China, pelo menos 
outros 14 países confirma-
ram casos do 2019-nCoV: 
Coreia do Sul, Singapura, 
Austrália, Malásia, Cam-
boja, Filipinas, Tailândia, 
Nepal, Sri Lanka, Índia, 
Canadá, França, Finlândia 
e Emirados Árabes Uni-
dos.
Ao todo, são mais de 80 
pacientes fora da China 
sendo tratados em isola-
mento, de acordo com re-
latório da OMS publicado 
na quinta.
O Brasil segue com 9 ca-
sos suspeitos de infecção, 
mas nenhum ainda confir-
mado.

Instituto Oswaldo Cruz e 
avalia que a Fiocruz tem 
condição de atender à 
demanda por testes nes-
se primeiro momento. O 
Brasil ainda não tem casos 
confirmados de coronaví-
rus e, até ontem, investi-
gava nove suspeitas.
Como laboratório de re-
ferência, a Fiocruz rece-
be uma amostra de todos 
esses casos supeitos para 
garantir a qualidade dos 

corrigir todas as falhas 
para ainda neste primeiro 
semestre realizar a entrega 
desta unidade, que a po-
pulação aguarda há tanto 
tempo”, afirmou a secre-
tária de Saúde Valéria dos 
Santos. Valéria frisou que 
todo o mobiliário e cli-
matização já estão sendo 
providenciados para iní-
cios das atividades e que 
a unidade deverá funcio-
nar inicialmente com o 
atendimento 12 horas, que 
poderá ser ampliado gra-
dativamente para 24 horas 
conforme a demanda da 
região. A UPA atenderá 
com algumas especialida-
des, ambulância e outros 
serviços que inovarão o 
atendimento médico dos 
moradores da região leste.

testes. A fundação vinha 
realizando principalmente 
testes diferenciais, em que 
descartava o coronavírus a 
partir da testagem de ou-
tras viroses já conhecidas. 
Com a chegada do mate-
rial trazido pela OPAS, 
será possível realizar tes-
tes específicos para coro-
navírus, o que deve ace-
lerar o diagnóstico e dar 
mais precisão ao processo.
Pesquisadores do Instituto 
Adolfo Lutz, de São Pau-
lo, e do Instituto Evandro 
Chagas, do Pará, também 
estiveram hoje na Fiocruz 
para conhecer os protoco-
los e preparar seus labo-
ratórios para realizarem 
os testes em suas regiões. 
Como o treinamento co-
meçou hoje, a Fiocruz 
deve continuar a ser o la-
boratório de referência 
para todo o país. A partir 
do momento em que as 
amostras chegam na fun-

dação, é possível concluir 
os testes entre 48 e 72 ho-
ras. Motta explicou ainda 
que os protocolos adota-
dos estão em constante 
mudança, porque o vírus 
infectou humanos ape-
nas recentemente. “Uma 
das principais hipóteses é 
que veio de um hospedei-
ro animal e acabou de ser 
introduzido na população 
humana. Não sabemos, 
com 100% de certeza, to-
das as informações. O ví-
rus pode sofrer algum tipo 
de alteração e esse pro-
tocolo pode precisar ser 
atualizado. Mas há uma 
rede mundial e esse com-
partilhamento está sendo 
feito”. A Fiocruz também 
recebeu hoje uma visita 
técnica do secretário-exe-
cutivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo dos 
Reis, e do secretário Na-
cional de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Oli-

veira. Segundo o chefe de 
gabinete da Presidência da 
Fiocruz, Valclair Rangel, 
foram apresentados os la-
boratórios e esclarecidas 
dúvidas em relação à re-
cepção das amostras e à 
realização dos exames. 
“Saímos com um conjunto 
de acordos”, resumiu ele, 
que contou que o ministé-
rio deixou na Fiocruz um 
representante da Coorde-
nação-Geral de Laborató-
rios.
Desde a última segun-
da-feira, a Fiocruz criou 
uma Sala de Situação para 
monitorar informações so-
bre o novo coronavírus no 
estado do Rio de Janeiro. 
Participaram da primeira 
reunião secretarias muni-
cipais de saúde e a secre-
taria estadual, e a próxima 
reunião deve contar tam-
bém com representantes 
de universidades e de con-
selhos profissionais.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 143, Termo nº 7154
Faço saber que pretendem se casar CASSIUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE e REGIANE CRISTINA DE ARAUJO 
ALBUQUERQUE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão-SP, nascido em 15 de dezembro de 1985, de profissão gerente de posto, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José Higino Siqueira, nº 04, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 
12120-000, filho de ELZA ANTONIA DE ALBUQUERQUE, de 58 anos, natural de Santo André/SP, nascida na data de 19 de 
agosto de 1961, residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 30 de janeiro de 
1985, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contrante, filha de JOSÉ 
CARLOS CARDOSO DE ARAUJO, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 08 de janeiro de 1959 e de 
JANE DE PAULA ARAUJO, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 20 de agosto de 1964, 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. 

Um carro em alta 
velocidade inva-
diu um ponto de 

ônibus localizado na Ave-
nida Charles Schnneider 
na manhã desta sexta-feira 
(31) em Taubaté (SP). Não 
houve feridos.
De acordo com a Guar-
da Municipal, eles foram 
acionados por volta das 

5h30 quando as câmeras 
do Centro de Operações 
Integradas (COI) regis-
tram um veículo em alta 
velocidade na via. 
Ao chegarem no local, no-
taram que o carro invadiu 
a calçada e atingiu o ponto 
de ônibus. 
Após o acidente, o moto-
rista abandonou o local.  

o parachoque  do veículo 
ficou preso ao abrigo, com 
a placa. 
A perícia e a Polícia Mili-
tar foram acionadas para 
identificar o condutor. 
O ponto de ônibus ficou 
completamente destruído 
e o local está isolado pela 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana.

Carro invade calçada e atinge 
porto de ônibus na Av. Charles 

Schnneider em Taubaté
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Projeto de pesquisa 
coordenado pela Se-
cretaria de Agricul-

tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agro-
negócios (APTA), busca 
f    omentar a conexão de 
fragmentos da Mata Atlân-
tica na região do Vale do 
Paraíba, no interior pau-
lista. O objetivo é utilizar 
técnicas de agricultura 
sustentável, como o sis-
tema agroflorestal, para 
promover serviços ecos-
sistêmicos e gerar sus-
tentabilidade econômica 
para                         os pro-
dutores rurais. Financiada 
pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) e 
com participação de diver-
sas instituições do Brasil e 
do exterior, a pesquisa uti-
lizará modelos matemáti-
cos para calcular o cresci-
mento das árvores nativas 
endêmicas plantadas e das 
culturas usadas no sistema 
de produção para medir o 
carbono sequestrado.
De 3 a 7 de fevereiro, a 
APTA reunirá pesquisa-
dores para o “Curso de ca-
pacitação de modelagem 
matemática com base fi-
siológica para predição de 
crescimento vegetal”, em 
Pindorama, interior pau-
lista. O evento vai auxiliar 
os profissionais do projeto 
e os que possuem interesse 
na área e já têm conheci-
mento em estatística e fi-
siologia vegetal a utilizar 
os modelos matemáticos 
3-PG e YieldSafe, que se-
rão usados no estudo.
De acordo com Maria 
Teresa Vilela Nogueira 
Abdo, pesquisadora da 
APTA e coordenadora do 
projeto “Avalição de cres-
cimento e produção de 
espécies florestais nativas 
e culturas usando os mo-
delos 3-PG e YieldSafe”, a 
ligação entre os fragmen-
tos desmatados da flores-
ta é fundamental para o 
abrigo de fauna, proteção 
do solo e das nascentes e 
preservação da biodiversi-
dade. “Nem sempre é pos-
sível fazer a conexão de 
matas isoladas apenas com 
o reflorestamento. A agri-
cultura pode ser uma gran-
de aliada. A implantação 
de sistemas agroflorestais, 
em que espécies de árvo-
res nativas são plantadas 
em conjunto com culturas 
agrícolas, é um exemplo 

O Banco Central co-
locou à venda nes-
ta sexta-feira (31)  

US$ 3 bilhões das reser-
vas internacionais depois 
de recorde da alta do dólar 
ontem. A moeda america-
na chegou a ultrapassar R$ 
4,27, mas fechou o dia em 
R$ 4,259. Esse foi o maior 
valor nominal desde 1994, 
quando o real foi criado.
Essa retomada das vendas 
de recursos das reservas 
internacionais tem por ob-
jetivo amenizar impactos 

Uma boa notícia 
para o transporte 
coletivo de Tauba-

té: a ABC Transportes in-
tegrou nesta quinta-feira 
(30.01) uma equipe de 20 
novos motoristas ao seu 
quadro de funcionários. O 
grupo é formado por co-
bradores que foram pro-
movidos de função, após 
passarem por um curso de 
qualificação.
Os novos motoristas co-
meçam a trabalhar nessa 
função a partir de 1o. de 
fevereiro. Eles se somam 
a um quadro de 181 moto-
ristas da empresa.

bem sucedido, além da 
recuperação de pastagens 
com arborização”, afirma.

No Vale do Paraíba já 
existe um movimento 
de fomento aos sistemas 
agroflorestais, inclusive 
apoiado pelo Polo Regio-
nal de Pindamonhangaba 
da APTA. Segundo Maria 
Teresa, os pesquisadores 
do projeto e esses agri-
cultores já têm realizado 
reuniões para implantação 
e monitoramento. Novas 
áreas devem começar a ser 
monitoradas ainda no pri-
meiro semestre de 2020. 
“O sistema agroflorestal 
permite inserir as árvores 
nativas ao mesmo tempo 
em que os agricultores po-
dem tirar rendimento do 
local. A preservação tem 
que estar atrelada à sus-
tentabilidade econômica 
da propriedade. Não bas-
ta apenas a preservação 
e fomento dos serviços 
ecossistêmicos. Temos 
que pensar em formas de 
aliar isso à renda do pro-
dutor rural”, afirma Maria 
Teresa.
O projeto coordenado pela 
APTA e pela Coordenado-
ria de Fiscalização da Bio-
diversidade (CFB), da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, conta com a 
participação de pesquisa-
dores do Instituto Superior 
de Agronomia (ISA), da 
Universidade de Lisboa; 
Universidade Estadual 
Paulista (UNESP); Fun-
dação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT); Institu-
to Florestal (IF); e das uni-
dades regionais da APTA 
em Pindorama e Pindamo-
nhangaba, além do Institu-
to Agronômico (IAC-AP-
TA) e da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CDRS). 
A pesquisa está dentro 
do edital da FAPESP e 
da Global Environmental 
Facility (GEF). O edital 
para a recuperação e pro-
teção dos serviços ecos-
sistêmicos relacionados 
ao clima e à biodiversida-
de no corredor sudeste da 
Mata Atlântica do Brasil 
está inserido no programa 
Conexão Mata Atlântica, 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC).
Modelagem matemática
A pesquisadora da APTA 
explica que os modelos 
matemáticos que serão 

na economia brasileira. O 
leilão extraordinário de 
US$ 3 bilhões que a auto-
ridade monetária fará nes-
ta sexta é conhecido como 
leilão de linha.
O leilão de linha tipo de 
venda caracteriza-se pelo 
caráter temporário, ou 
seja, mantém compro-
misso de recompra lá na 
frente. Após a obtenção de 
uma estabilidade no fluxo 
cambial, os dólares vendi-
dos são recomprados pelo 
Banco Central depois de 

A ABC mantém cursos de 
qualificação e treinamen-
tos contínuos de aperfei-
çoamento para seu quadro 
de pessoal. 
A empresa tem atualmente 
459 funcionários. 
Para a ABC, essa prática 
assegura uma equipe sem-
pre pronta para melhor 
atender as necessidades 
dos usuários do transpor-
te coletivo urbano de uma 
cidade do porte de Tauba-
té, além de proporcionar 
a seus funcionários possi-
bilidades de melhoria sa-
larial e melhor formação 
profissional. Nos últimos 

usados na pesquisa verifi-
cam a quantidade de car-
bono sequestrado a partir 
de informações fisiológi-
cas da planta e também de 
clima e de solo. “Eles são 
bastante importantes e po-
dem ser usados para me-
dir, dentre outros dados, o 
sequestro de carbono em 
árvores comerciais, como 
o eucalipto, mas ainda são 
pouco usados para árvores 
tropicais, como ocorre no 
Brasil. Esse banco de da-
dos que vamos gerar po-
derá também auxiliar pes-
quisas em outros biomas 
brasileiros, já que as infor-
mações de algumas árvo-
res nativas já estarão nele, 
sendo necessária apenas a 
inserção de dados de clima 
e solo das regiões a serem 
estudadas”, diz a pesqui-
sadora da APTA.
A expectativa é que o 
“Curso de capacitação de 
modelagem matemática 
com base fisiológica para 
predição de crescimento 
vegetal” dê start à parte 
prática do estudo. O even-
to contará com 30 partici-
pantes, entre pesquisado-
res, técnicos e docentes e 
terá palestras proferidas 
por Margarida Tomé, da 
Universidade de Lis-
boa, Glauco S. Rolim, da 
UNESP, e Miguel Freitas, 
do Instituto Florestal.
“Esta ação é de grade va-
lia, pois além de divulgar-
mos a Unidade da APTA, 
difundindo as pesquisas 
realizadas, vamos adquirir 
conhecimentos específicos 
que auxiliarão no trabalho. 
É uma atividade que forta-
lece o intercâmbio cientí-
fico entre universidades e 
nossas instituições de pes-
quisa, trazendo uma pos-
sibilidade de avançarmos 
em estudos dos temas re-
lacionados à avaliação das 
mudanças climáticas, con-
siderando as prioridades 
para gestão de florestas do 
estado de São Paulo”, afir-
ma Maria Teresa.
SERVIÇO
Curso de capacitação de 
modelagem matemática 
com base fisiológica para 
predição de crescimento 
vegetal
Data: 3 a 7 de fevereiro
Horário: das 8h às 17h
Local: Polo Regional de 
Pindorama da APTA
Endereço: Rod. Washing-
ton Luiz, km 372, Pindo-
rama -- SP
Informações: mtvilela@
apta.sp.gov.br

alguns meses, retornando 
para as reservas interna-
cionais. A última vez em 
que o BC tinha feito um 
leilão de linha tinha sido 
em 18 de dezembro, quan-
do a autoridade monetária 
vendeu US$ 600 milhões 
com compromisso de re-
compra.
Efeito Coronavírus - A su-
bida do dólar é entendida 
como um reflexo em meio 
ao receio do impacto do 
coronavírus sobre a eco-
nomia global. 

anos, 41 cobradores já ha-
viam sido promovidos à 
função de motorista, além 
dos 20 formados hoje.
A promoção dos funcioná-
rios a essa nova função foi 
marcada por uma cerimô-
nia de formatura da turma 
do curso de qualificação 
profissional, realizada na 
manhã desta quinta-feira, 
na garagem da empresa, 
com a presença dos fami-
liares dos funcionários, 
no Parque Aeroporto. Re-
presentantes do Sindicato 
dos Condutores do Vale do 
Paraíba também estiveram 
presentes.

Secretaria de Agricultura coordena pesquisa 
que busca fomentar a conexão de fragmentos 

da Mata Atlântica no Vale do Paraíba

Alta do dólar - BC põe à venda
U$S 3 bilhões das reservas internacionais 

para evitar impactos na economia

ABC integra 20 novos
motoristas em Taubaté
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