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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba terá testes para 
coronavírus em poucos dias

Brasil abre chamada pública 
para financiar pesquisas

contra coronavírus

Programa atual para distribuir
alimentos e produtos de higiene

e limpeza em meio à crise da covid-19

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba adquiriu 1.000 
testes para diagnóstico de 
coronavírus em pacientes 
que estiverem  internados 
com suspeita da doença. 
Os testes do tipo PCR - 
padrão ouro - geram re-
sultados poucos dias após 
a coleta do material. Se-
rão colhidas amostras dos 
pacientes que estiverem 
internados em isolamen-

Pesquisadores de todo o 
país já podem inscrever 
projetos de enfrentamen-
to ao coronavírus (CO-
VID-19) para receber 
recursos do Governo Fede-
ral. Por meio de uma par-
ceria entre os ministérios 
da Saúde (MS) e de Ciên-
cia, tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) 
serão investidos R$ 50 mi-
lhões no financiamento de 
onze linhas temáticas, que 
incluem, por exemplo, o 
desenvolvimento de no-
vos métodos de prevenção 
e controle, diagnóstico, 
tratamento e vacinas con-
tra coronavírus e outras 
doenças respiratórias. As 
propostas podem ser enca-
minhadas até o dia 27 de 
abril na Plataforma Carlos 
Chagas. O resultado final 
será divulgado em 15 de 
junho de 2020.

Embora suas unidades 
permaneçam fechadas 
para evitar a propagação 
do novo coronavírus, o 
Sesc São Paulo, após dis-
tribuir 26 toneladas de 
alimentos provenientes 
dos estoques de suas co-
medorias, dá continuida-
de às operações do Mesa 
Brasil em regime especial. 
O programa, criado há 25 
anos, atua como um ban-
co de alimentos, realizan-
do a coleta entre empresas 
doadoras e a distribuição 
a entidades assistenciais, 
com o objetivo de comple-
mentar refeições. A partir 
de agora, passa a oferecer 
também produtos de higie-
ne pessoal e limpeza.
Entre as principais altera-
ções está o fato de que as 
instituições sociais cadas-
tradas, mesmo que estejam 
atendendo normalmente 
aos assistidos, poderão 
optar por estender esse 
atendimento e realizar a 
entrega de alimentos, em 
forma de cestas básicas, 
diretamente às famílias do 
entorno que estejam em si-
tuação de vulnerabilidade, 

to hospitalar. “Assim que 
houver indicação de inter-
nação, faremos a coleta e 
vamos encaminhar para 
um laboratório em São 
Paulo fazer a análise e o 
resultado deve ser libera-
do em poucos dias. Com o 
resultado, se for negativo, 
o paciente já estará libera-
do para sair do isolamen-
to e receber o tratamento. 
Da mesma forma, se for 

Acesse aqui para ver o edi-
tal e se inscrever
“Além da busca de so-
luções para a pandemia 
mundial, a chamada pú-
blica contribui com o for-
talecimento da ciência do 
Brasil. Oportuna o avanço 
do conhecimento, a for-
mação de recursos huma-
nos, a geração de produtos 
nacionais e a formulação, 
implementação e ava-
liação de ações públicas 
voltadas para a melhoria 
das condições de saúde 
da população brasileira”, 
afirmou Camile Giaretta, 
diretora do Departamento 
de Ciência e Tecnologia, 
da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em 
Saúde do Ministério da 
Saúde.
Podem participar pes-
quisadores que tenham 
o título de doutor ou li-

não sendo mais exigida a 
exclusividade da distribui-
ção apenas aos indivíduos 
assistidos pelo projeto. A 
orientação também inclui 
celerizar a assistência às 
instituições que já aguar-
dam em fila de espera. Os 
caminhões que operam a 
logística de arrecadação e 
distribuição seguirão aten-
dendo a todas as deman-
das de entrega e retirada.
Funcionários do Mesa 
Brasil que fazem parte 
do grupo de risco deve-
rão permanecer afastados. 
Apenas os funcionários 
saudáveis, e que se senti-
rem seguros para a tarefa 
é que devem se apresentar 
para trabalhar. As unida-
des do Sesc envolvidas na 
operação adotarão novos 
protocolos de boas práti-
cas, em acordo com os cui-
dados determinados pelas 
autoridades de saúde e em 
precaução à disseminação 
do novo coronavírus.
A medida se dá devido à 
responsabilidade institu-
cional do Sesc São Paulo 
frente ao cenário de inse-
gurança alimentar e nu-

positivo, permanecerá em 
isolamento e terá o devi-
do tratamento”, explicou a 
secretária adjunta de saú-
de, Mariana Freire. Segun-
do ela, a chegada os testes 
é importante para dar agi-
lidade no diagnóstico do 
paciente, tranquilizá-lo e 
também os familiares, me-
lhorar a eficiência do iso-
lamento ou, até mesmo, de 
uma possível liberação.

vre docência e que sejam 
vinculados a Instituições 
Científica, Tecnológica e 
de Inovação (ICT), públi-
cas ou privadas sem fins 
lucrativos, podem partici-
par.
Devido à emergência de 
saúde pública provocada 
pela infecção por corona-
vírus, as pesquisas con-
tratadas por essa chamada 
pública devem informar 
seus resultados parciais e 
finais ao longo do desen-
volvimento. Isso porque 
suas evidências serão re-
levantes para a tomada de 
decisão e também para a 
gestão em saúde no aten-
dimento de pacientes e 
contenção da transmissão 
da doença. O banco de da-
dos dos estudos também 
deverá ser disponibilizado 
ao Ministério da Saúde, 
quando solicitado

tricional observado nas 
instituições sociais que 
atendem a populações vul-
neráveis, como moradores 
de ruas, famílias de estra-
tos sociais mais baixos en-
tre outras.
Uma campanha para atrair 
novos doadores também 
começa a circular por ca-
nais impressos e digitais. 
Centrais de abastecimento, 
supermercados, atacadis-
tas, padarias, confeitarias, 
feiras livres, indústrias, 
cerealistas e outros que 
queiram realizar doações 
podem acessar o site para 
obterem informações so-
bre como participar.
“Entendemos que a insti-
tuição deve, principalmen-
te neste momento, cumprir 
seu papel de responsabi-
lidade social, mantendo 
o atendimento às institui-
ções e ofertando alimentos 
e produtos de higiene que 
são necessários num mo-
mento tão instável e frá-
gil, no que diz respeito a 
direitos humanos elemen-
tares”, afirmou o diretor 
do Sesc São Paulo, Danilo 
Santos de Miranda.

Guaratinguetá também
anuncia seu primeiro caso 

confirmado de Covid-19
O município de Guaratin-
guetá registrou o primeiro 
caso confirmado do novo 
coronavírus (Covid-19). O 
registro positivo foi con-
firmado em laboratório e 
se refere a um paciente de 
60 anos que está hospitali-
zado, em situação de iso-
lamento. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, o 
quadro clínico do pacien-
te é estável. “A gente teve 
hoje o nosso primeiro caso 
confirmado laboratorial-
mente por PCR que é o 

exame mais preciso que 
temos no momento. Não é 
um teste rápido o PCR. O 
paciente está estável, ain-
da permanece internado, 
mas é um caso positivo já 
em Guaratinguetá.”, infor-
mou a secretária de Saúde, 
Maristela Siqueira Mace-
do de Paula Santos.
PCR, do inglês: Polyme-
rase Chain Reactionque 
(Reação em cadeia da po-
limerase).
Por meio de live, o prefei-
to Marcus Soliva solicitou 

da população todos os cui-
dados possíveis para que a 
cidade não mergulhe em 
uma situação mais preocu-
pante e afirmou que todas 
as ações necessárias estão 
sendo desenvolvidas para 
o enfrentamento da pande-
mia.
“As vidas humanas se-
rão salvas se todo mundo 
cumprir o seu papel. Use 
máscara se quiser sair, ir 
ao banco, mercado, feira 
livre... Use máscara!”, pe-
diu Soliva.
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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

The good food institute lança guia gratuito para 
empreender no mercado de proteinas alternativas

O lançamento do novo 
Guia para Startups do The 
Good Food Institute pro-
mete mostrar o “caminho 
das pedras” para empreen-
dedores que querem alcan-
çar o sucesso no mercado 
de proteínas alternativas. 
O material foi produzido 
pelo The Good Food Insti-
tute (GFI), instituição sem 
fins lucrativos que promo-
ve o desenvolvimento do 
mercado de proteínas al-
ternativas, e adaptado para 
o Brasil em parceria com 
o Insper.
O guia tem como objetivo 
disseminar conhecimento, 
ajudando a tornar a visão 
de empreendedores em 
realidade e contribuindo 
para o avanço de toda a in-
dústria.
“O GFI acredita que o 
sucesso do setor está na 
inovação. Queremos uni-
versalizar o acesso à in-
formação de ponta através 
deste manual, mostrando 
os passos para criar uma 
empresa no setor, que pode 
ser útil tanto para quem 
quer começar como para 
quem tem desafios em ati-
vidades específicas, como 
se preparar para levantar 
capital. Ele foi produzido 
com contribuição de espe-
cialistas renomados e con-
ta com o apoio e participa-
ção do Insper no Brasil”, 
observa Felipe Krelling, 
coordenador de Inovação 
do GFI no Brasil.
“Como o Brasil possui 
complexidades bastan-
te únicas, o Insper apor-
tou seu conhecimento e 

experiência em modelos 
de negócio, operações e 
inovação para adaptar os 
fundamentos do manual à 
realidade da indústria bra-
sileira”, afirma Vinícius 
Picanço, professor de ope-
rações e sustentabilidade 
do Insper. “O objetivo é 
agregar valor imediato às 
ações de empreendedores 
que atuam no promissor 
mercado de proteínas al-
ternativas.” 
Mercado promissor 
A enorme capacidade de 
produção de alimentos do 
Brasil tornou o país co-
nhecido como celeiro do 
mundo. Porém, nos últi-
mos tempos, é outro tipo 
de abundância que tem 
atraído o olhar de fora para 
o nosso mercado de ali-
mentos: a inovação. Inter-
nacionalmente, existe uma 
demanda grande por no-
vas fontes de proteína e o 
Brasil tem o potencial para 
assumir o protagonismo 
na alimentação do futuro. 
Essa nova tendência acele-
rou o desenvolvimento do 
setor de proteínas alterna-
tivas nos últimos anos.
De acordo com o GFI, os 
primeiros empreendedores 
neste mercado enfrenta-
ram diversos desafios para 
ter acesso à informação de 
qualidade, análises e boas 
referências. Por isso, o 
material está sendo ofere-
cido gratuitamente e com-
partilha experiências de 
players internacionais, ca-
ses de sucesso, pesquisas 
relevantes e dicas de quem 
já se estabeleceu no mer-

cado. Todas as informa-
ções são adaptadas para a 
realidade brasileira, o que 
torna essa ferramenta ex-
tremamente relevante para 
empreender na indústria 
de proteínas alternativas 
no Brasil. 
“Abordamos os principais 
pontos do começo ao fim 
da jornada, desde tirar a 
ideia do papel, passando 
por promover um produ-
to, colocá-lo em pontos de 
venda até o crescimento 
exponencial da empresa. 
Além de um panorama 
geral do processo, incluí-
mos também diversas re-
ferências para materiais 
adicionais. Dessa forma, 
os empreendedores podem 
pesquisar e se aprofundar 
nos pontos mais relevan-
tes para o momento atual 
da empresa”, acrescenta 
Felipe Krelling. Inédito 
no mercado brasileiro, o 
guia já conta com versões 
adaptadas em circulação 
nos EUA, Hong Kong e 
Singapura. 
“O manual tem se tornado 
uma referência tanto para 
empreendedores quanto 
para empresas estabele-
cidas que querem inovar 
e criar produtos, servi-
ços, modelos de negócio 
e tecnologias no setor de 
alimentos”, diz Vinícius 
Picanço. Segundo ele, in-
vestidores também podem 
utilizá-lo para conhecer 
mais a fundo as potencia-
lidades do setor e criar sua 
tese de investimento ou 
para intensificar processos 
em andamento.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 011/2020. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSUL-
TORIA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, que ocorreria no dia 
13/04/2020 ás 15h, tendo em vista a necessidade de Retificação do 
Termo de Referência e demais informações do Edital. Potim, 09 de 
abril de 2020 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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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

Pindamonhangaba confirma 
dois novos casos de

coronavírus nesta terça-feira

Coronavírus: atualização
dos casos na região

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba confirmou no 
final da tarde desta terça-
-feira (7) dois novos casos 
de coronavírus no municí-
pio. De acordo com a Vi-
gilância Epidemiológica, 
os dois novos pacientes 
são: uma pessoa que traba-
lha na área de saúde e uma 
idosa de 70 anos. Segundo 
a Secretaria de Saúde, so-
mados com o anúncio fei-
to ontem - referente a uma 
moça de 18 anos que teve 
resultado positivo no teste 

De acordo com as atuali-
zações dos boletins epide-
miológicos das cidades da 
região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, o núme-
ro de casos confirmados 
de coronavírus subiu para 
107 e os óbitos chegaram 
a oito. Nem todos os ca-
sos constam nos números 
divulgados pelos governos 
estadual e federal, que têm 
dados diferentes.
São José dos Campos é a 
cidade com mais registros, 

para o coronavírus -, são 
agora três casos confirma-
dos da doença. A idosa é 
a única que está internada 
- ela está na Unidade de 
Tratamento Intensivo da 
Santa Casa de Pindamo-
nhangaba. Outro paciente 
infectado é um profissional 
da saúde que havia viajado 
para a Europa e ao retor-
nar fez seu exame. O re-
sultado do Instituto Adol-
fo Lutz apresentou nesta 
terça-feira o laudo com o 
teste positivo. Segundo a 

78 no total. Em seguida 
está Taubaté com oito ca-
sos, Jacareí tem quatro ca-
sos, São Sebastião e Pin-
damonhangaba têm três 
casos; Tremembé, Santa 
Branca e Caraguatatuba 
registraram dois pacientes 
com coronavírus em cada 
cidade; e Ilhabela, Caça-
pava, Cruzeiro, Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá 
têm somente um caso con-
firmado em cada municí-
pio.

Prefeitura, o paciente não 
precisou de internação e 
permanece em isolamento 
domiciliar. Ele passa bem. 
Primeiro caso - A confir-
mação da contaminação 
de uma jovem de 18 anos 
foi anunciada pelo prefeito 
Isael Domingues na noite 
de ontem por meio das 
redes sociais. A pacien-
te pode ter sido infectada 
possivelmente durante um 
passeio turístico. Foi o pri-
meiro caso do Covid-19 
confirmado no município.

O total de óbitos na região 
subiu para oito nesta terça-
-feira. São José dos Cam-
pos e Caraguatatuba tem 
duas mortes confirmadas 
em cada cidade; Tauba-
té, Jacareí, São Sebastião 
e Santa Branca tem um 
óbito por coronavírus em 
cada município.
O Brasil atualizou os da-
dos sobre o coronavírus. 
Atualmente o país tem 
13.717 casos confirmados 
e 667 mortes pela doença.
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