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A GAzetA dos Municípios

Empresária de 39 anos é o
primeiro caso confirmado para

Covid-19 em Campos do Jordão

Ubatuba confirma neste domingo
primeiro caso de Covid-19 no município

Receita conclui regularização 
de 11 milhões de CPFs com 

pendências eleitorais

Dória anuncia contratação
de 1.185 profissionais de saúde 

em caráter emergencial

Uma mulher de 39 anos 
passa a ser o primeiro caso 
confirmado para o novo 
coronavírus (Covid-19) 
em Campos do Jordão. 
Segundo informou a Pre-
feitura, trata-se de uma 
empresária do setor de tu-
rismo que é moradora da 
cidade. A paciente estava 
em quarentena desde o dia 
16 de março, com acom-
panhamento do PSF.
De acordo com a nota pu-
blicada, a empresária pas-
sa bem e não foi necessá-
ria a internação. 
O exame foi feito no dia 
17 de março e o resultado 
chegou no fim de semana. 
Ainda de acordo com a 
nota, a transmissão foi co-

Está confirmado o primei-
ro resultado confirmado 
de infecção pelo novo co-
ronavírus (Covid-19) em 
Ubatuba. Os exames fo-
ram entregues na manhã 
do domingo (12). Segundo 
informou a Prefeitura, tra-
ta-se de um homem de 42 
anos, morador do bairro 
do Itaguá, que esteve na 
Espanha no início de mar-
ço.
O paciente apresentou 
quadro gripal com dificul-
dade respiratória com sin-
tomas iniciados em 15 de 
março e passou por aten-
dimento na Santa Casa 
em 18 de março, onde foi 
realizada a coleta de ma-
terial para exame. Ele não 
precisou ficar internado e 
se encontra em isolamento 
domiciliar, com melhora 
do quadro, sendo monito-
rado regularmente pela se-
cretaria de Saúde.

Cerca de 11 milhões de 
CPFs que tinham pendên-
cias com a Justiça Federal 
estão agora regularizados. 
A Receita Federal finali-
zou sábado (11) o proces-
so o Cadastro de Pessoa 
Física nas bases adminis-
tradas pelo órgão possa. 
Gradativamente, essas 
alterações estão sendo 
consumidas nos sistemas 
da Caixa Econômica Fe-
deral e Dataprev para fins 
do cadastro no Auxílio 
Emergencial decorrente 
da covid-19”, informou a 
Receita, em nota.
Com o documento regula-
rizado, o Cadastro Único 

Em caráter emergencial, 
o governador de São Pau-
lo João Doria anunciou 
nesta segunda-feira (13) a 
contratação de 1.185 pro-
fissionais de saúde, em 
caráter emergencial. Dó-
ria autorizou a contratação 
para incrementar o quadro 
das equipes de saúde dos 
hospitais estaduais e refor-
çar a assistência aos casos 
de COVID-19.
De acordo com o governo 
paulista, serão chamados 
260 profissionais rema-
nescentes de concursos 
públicos, sendo 210 en-
fermeiros e 50 fisiotera-
peutas. Eles estão sendo 
convocados por meio de 
publicação em Diário Ofi-
cial e devem começar a 
trabalhar a partir do dia 22 

munitária, o que reforça a 
importância do isolamento 
social. No entanto, ainda 
não possível identificar o 
local onde ela contraiu o 
vírus.
Segundo a Prefeitura de 
Campos do Jordão, o mu-
nicípio aguarda também o 
resultado para exame de 
um óbito suspeito.
Sob suspeita -  As autori-
dades do município tam-
bém aguardam os exames 
sobre uma paciente inter-
nada na UTI em Taubaté, 
com suspeita da doença. 
Também está sob suspeita 
o caso de uma criança de 
São Bento do Sapucaí, de 
8 anos, portadora de defi-
ciência e que foi atendida 

Casos notificados - O Ins-
tituto Adolfo Lutz (IAL) 
também liberou outros 
resultados de exames, to-
dos negativos, inclusive 
de um dos pacientes que 
foi óbito. Até a tarde de 
domingo, o município 
contava com 84 casos no-
tificados junto ao Ministé-
rio da Saúde, dos quais 21 
já têm resultado negativo 
para Covid-19, 62 casos 
são suspeitos e aguardam 
resultado de exame e um 
(1) caso confirmado. En-
tre os casos suspeitos, há 
atualmente três (3) óbitos 
em investigação e quatro 
pessoas internadas.
Outros 614 pacientes apre-
sentam quadro de síndro-
me gripal, que aqueles de 
pessoas que apresentam 
sintomas leves como cori-
za, tosse, mal-estar e febre 
baixa, entre outros, mas 
não falta de ar severa e que 

vai permitir ao beneficiá-
rio receber a renda básica 
emergencial de R$ 600 
pago pelo governo Fede-
ral. No entanto, de acor-
do com a Receita Federal, 
não dá para confirmar ain-
da se são todos os 11 mi-
lhões de pessoas com CPF 
recém-regularizado que se 
encaixam no perfil dos be-
neficiários. 
Quem entra - Têm direi-
to ao auxílio aqueles que 
estão inscritas no CadÚ-
nico até o dia 20 de mar-
ço; microempreendedores 
individuais, contribuintes 
individuais ou facultati-
vos do Instituto Nacional 

de abril.
“São mais 1.185 profis-
sionais que vão atuar na 
saúde pública no Estado 
de São Paulo, ajudando os 
645 municípios por meio 
dos hospitais e dos centros 
de atendimento à saúde”, 
disse Doria.
Também foi aberto pro-
cesso seletivo simplifica-
do para 925 contratações 
por tempo determinado 
(CTD), somando 20 vagas 
de agente técnico de saú-
de para área de Assistên-
cia Social (incluindo duas 
para pessoas com deficiên-
cia - PCD), 245 de médico 
na área de Clínica Médica 
(sendo 12 PCD), 30 de 
oficial de saúde (2 PCD) 
e 630 de técnico de en-
fermagem (sendo 32 para 

no Complexo de Saúde do 
município.
Fiscalização Intensa - 
Diante da primeira con-
firmação na cidade, com 
transmissão comunitária, 
a Prefeitura irá intensificar 
as ações de fiscalização. 
As barreiras comunitárias 
serão instaladas novamen-
te nos próximos finais de 
semana.
Balanço - Há 14 pessoas 
aguardando o resultado 
do exame em casa. Outras 
25, receberam o resultado 
negativo neste fim de se-
mana.
De acordo com a Prefeitu-
ra, a principal medida con-
tinua a ser a mesma: Ficar 
em casa!

buscaram alguma unidade 
de saúde do município, 
seja posto da Atenção Bá-
sica, pronto-atendimento, 
a Santa Casa ou clínicas 
particulares. Esse número 
já inclui todos os pacientes 
suspeitos de Covid-19.
Boletins - Os interessados 
poderão acessar a íntegra 
dos boletins epidemioló-
gicos de Covid-19 e sín-
dromes gripais na página 
oficial da Prefeitura de 
Ubatuba, no link: https://
www.ubatuba.sp.gov.br/
covid-19/.
As autoridades de Ubatu-
ba reforçam o pedido para 
que a população mantenha 
o distanciamento social, 
fique em casa sempre que 
possível e mantenha todas 
as medidas de prevenção 
de contágio como lavar as 
mãos com frequência, usar 
álcool em gel e máscara se 
precisar sair.

do Seguro Social (INSS); 
informais, sem inscrição 
em programas sociais nem 
contribuir para o INSS; e 
inscritos no Bolsa Família.
Os beneficiários precisam 
ter mais de 18 anos de 
idade e Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) ativo; ter 
renda mensal de até meio 
salário mínimo por pes-
soa (R$ 522,50); ter renda 
mensal até 3 salários míni-
mos (R$ 3.135) na família 
inteira; não ter recebido 
rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 
2018.
Com informações da 
Agência Brasil

pessoas com deficiência).
As inscrições poderão 
ocorrer entre os dias 15 e 
22 de abril, exclusivamen-
te pela internet, no endere-
ço eletrônico da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.
com.br). Não será aceita 
qualquer outra forma de 
inscrição ou inscrição fora 
do prazo.
O edital foi publicado no 
Diário Oficial do Estado 
da última quinta-feira (9). 
A contratação será pelo 
período de até doze meses. 
Mais informações sobre 
pré-requisitos e condições 
para participar do proces-
so constam no edital (nº 
01/2020). Não será cobra-
da taxa de inscrição para a 
participação no processo 
seletivo.
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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

Pindamonhangaba confirma
primeiro óbito por coronavírus

UPAs da zona leste de São 
José dos Campos recebem 

método que acelera serviços

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba confirmou, nes-
te domingo (12), o primei-
ro óbito por coronavírus 
no município. Trata-se de 
uma paciente de 70 anos, 
que estava internada na 
UTI da Santa Casa de Mi-
sericórdia da cidade.
A paciente deu entrada na 
unidade no dia 03 de abril 
com quadro respiratório 
acentuado e foi internada 

Duas unidades de pronto 
atendimento da Prefeitura 
de São José dos Campos 
estão sendo qualificadas 
pelo Governo Federal para 
receber o método Lean, 
que vai aperfeiçoar os ser-
viços prestados à popula-
ção. São elas as do Novo 
Horizonte e de Eugênio de 
Melo, ambas localizadas 
na região leste da cidade.
Em todo o Brasil foram 
escolhidas 50 UPAs para a 
implantação desse projeto, 
que é uma parceria com a 
Universidade Federal Flu-
minense, do Rio de Janei-
ro, e teve início neste mês. 
A implantação ocorrerá 
dentro de 6 meses, com 
visitas técnicas em cada 
unidade. Após esse prazo, 

já no dia 4. Ela foi testa-
da para COVID-19 e o 
diagnóstico foi positivo. 
Segundo o histórico da pa-
ciente, ela possuía hiper-
tensão com comorbidades. 
Estava submetida à venti-
lação mecânica, mas não 
resistiu e veio a óbito neste 
domingo (12).
A família já foi avisada, e 
vem recebendo apoio da 
psicóloga da Prefeitura 
para enfrentar esse mo-

haverá outro período de 
igual duração para moni-
toramento dos resultados.
O sistema Lean tem como 
objetivo padronizar e or-
ganizar os processos, 
adotando procedimentos 
simplificados que poten-
cializam os resultados. 
Com medidas simples e 
de baixo custo, o método 
aperfeiçoa o atendimento 
e proporciona a satisfação 
dos pacientes e profissio-
nais envolvidos.
Tendo sido iniciado na 
Prefeitura em dezembro 
de 2018, o sistema Lean 
vem sendo aplicado nas 
unidades básicas de saúde 
e nos hospitais. A medida 
aperfeiçoou os processos 
administrativos, a logísti-

mento. A Santa Casa está 
conduzindo todo o proces-
so, seguindo o protocolo 
recomendado.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba se solidariza e 
manifesta o pesar a toda 
família e amigos da pa-
ciente. 
E continua com a re-
comendação de                                            
isolamento social, como 
forma de acabar com a cir-
culação viral.

ca de medicamentos e os 
programas de assistência 
oncológica.
Nos hospitais Municipal e 
Clínicas Sul, o projeto di-
minuiu o tempo de espera 
e atendimento dos pacien-
tes. Também reduziu cus-
tos com materiais e até fez 
cair a taxa de mortalidade 
por sepse.
Já as unidades de atenção 
básica e secundária im-
plantaram o round diário. 
Por meio dessa modalida-
de, a gerência compartilha, 
logo no início do turno da 
manhã, os problemas que 
possam enfrentar durante 
o dia. 
Assim, evita-se o impacto 
negativo no atendimento 
aos pacientes.
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Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta Técnica – Processo 
Administrativo Nº 210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – Conces-
são para Exploração dos Serviços de Abastecimento de Água e Es-
gotamento Sanitário e de Serviços Complementares no Município de 
Potim/SP, conforme as Especificações constantes do Edital e seus 
Anexos – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio da Comissão 
Especial de Licitações, torna público aos interessados o resultado 
da fase de julgamento da Proposta Técnica do referido processo li-
citatório. Segue a pontuação dos licitantes credenciados: CONSÓR-
CIO SANEAMENTO POTIM – NTPT = 61,40; CONSÓRCIO POTIM 
AMBIENTAL – NTPT = 54,00; EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E 
OBRAS LTDA – NTPT = 34,60; ÁGUAS CRISTALINAS DE POTIM 
– NTPT = 78,60; PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMEN-
TO E EXECUÇÃO – NTPT = 46,20; TERRACOM CONCESSÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA – NTPT = 88,60. O relatório de julgamento 
da Comissão Especial de Licitação na íntegra encontra-se disponível 
no site da Prefeitura Municipal de Potim. Fica aberto o prazo recursal. 
Potim, 13 de abril de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente da Co-
missão Especial de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2019 
– No dia 13 de abril 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 CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Na ordem de R$ 151.796,97 (cento e cinquenta e um mil, 
setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) à em-
presa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI. Fica a empresa convocada a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº008/2020 – No dia 13 
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 HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº008/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcela-
da de Material de Escritório, Escolar e Descartáveis, às empresas: 
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com valor total de 
R$ 233.331,25; NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS – ME, com 
valor total de R$ 55.347,94; JCB MATERIAIS LTDA – ME, com valor 
total de R$ 24.045,72; RIVALDO VALÉRIO NETO – EPP, com valor 
total de R$ 23.523,70 e G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO – 
EIRELI, com valor total de R$ 24.357,10. Ficam as empresas convo-
cadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

AVISO DE FRACASSO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de 
Potim torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 010/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, re-
alizada no dia 13/04/2020, foi declarada FRACASSADA. As razões 
que motivaram a decisão encontram-se a disposição dos interessa-
dos no Setor de Licitação. Potim, 13 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


