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A Gazeta dos Municípios

Setor aéreo mira em ajuda de 
6 bilhões do governo federal 

para retomada financeira

Caçapava realiza “São João em 
sua casa” com programação
de lives de 22 a 24 de junho

O setor aéreo é um dos 
mais atingidos pela pan-
demia de coronavírus e 
deve ser um dos primeiros 
a contar com ajuda estatal 
para se recuperar. As três 
principais empresas da 
área devem receber uma 
injeção de R$ 2 bilhões do 
governo para restabelece-
rem suas atividades.
Com o fechamento de 
fronteiras nacionais, esta-
duais e internacionais, as 
empresas de aviação pra-
ticamente estão paradas 
desde o início da pande-
mia. Companhias do setor 
estão investindo na venda 
de passagens aéreas e in-
centivando os consumido-
res a planejarem viagens 
domésticas para o segundo 
semestre.
A ideia é incentivar que os 
viajantes prefiram com-
prar uma passagem para 
Curitiba por meio aéreo, 
em vez de terrestre, para 
reaquecer o setor.
Turismo nacional deve le-
var, pelo menos, um ano 
para se recuperar
Os números são alarman-
tes. Devido à pandemia, 
houve uma diminuição de 
75% na demanda de voos 
domésticos e de 95% de 
internacionais. Segundo 
um estudo da FGV Pro-
jetos, o setor deve perder 
mais de 116 bilhões em fa-
turamento neste ano, o que 
representa uma retração 
de 38,9%. Em relação aos 
resultados do primeiro tri-
mestre, a companhia Azul 
já se mostrava impactada 
pela pandemia. O prejuízo 
da empresa foi de R$ 975 
milhões, potencializado 
pelo aumento dos custos.
Já a Gol manteve um re-

O São João de Caçapava 
não será realizado neste 
ano por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Mas 
para marcar a data, a Pre-
feitura de Caçapava, em 
homenagem a São João 
Batista, padroeiro da ci-
dade, organizou um “São 
João em sua casa”, série 
de lives de apresentações 
musicais que simbolizam 
a programação cultural da 
festa, nos dias 22, 23 e 24 
de junho. Participam os 
artistas Cecília Militão, Li 
Maria e Tuia. A produção 
é do DJ Jonas. A transmis-
são poderá ser acompa-
nhada pelo site da prefei-
tura (na opção WebTV) e 
nas redes sociais da prefei-
tura, facebook e instagram 
(@cacapava_oficial).
A paróquia de São João 
Batista segue com as ce-
lebrações online das no-
venas em louvor ao pa-
droeiro. A programação de 
lives terá início no dia 22, 
às 20h30, com bênção do 
mastro de São João Batista 
pelo padre Leandro San-
tos. Na sequência, às 21h, 
a cantora Cecília Militão 

sultado positivo, com um 
lucro líquido de R$ 351,9 
milhões no mesmo perío-
do. Porém, a companhia 
também deve apresentar 
os primeiros efeitos nega-
tivos da pandemia no ba-
lanço do segundo trimes-
tre.
Governo pretende virar 
sócio das empresas aéreas 
para ajudar o setor
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que a 
estratégia do governo para 
recuperação do setor será 
a compra de uma fatia de 
ações das empresas aéreas 
para que a categoria possa 
atravessar a crise e se re-
cuperar.
Na prática, o estado se tor-
nará sócio das principais 
companhias aéreas do país 
neste primeiro momento. 
Num segundo instante, 
após a recuperação das 
empresas, o governo ven-
deria suas ações.
Guedes explicou que o go-
verno comprará debêntu-
res conversíveis para inje-
tar dinheiro nas empresas 
e se tornar sócio minoritá-
rio delas. Assim, com a re-
cuperação das companhias 
no futuro, o governo ven-
deria as ações e ainda ga-
nharia dinheiro com isso, 
segundo o ministro.
Inicialmente era prevista 
uma ajuda de R$ 10 bi-
lhões para as empresas, 
mas o montante caiu para 
R$ 6 bilhões. Os respon-
sáveis pela operação serão 
BNDES, Banco do Brasil, 
Itaú, Bradesco e Santan-
der.
O valor será repassado às 
três principais empresas 
do setor, a Azul, a Latam e 
a Gol. Cada uma receberia 

apresenta repertório de 
sucessos da música brasi-
leira. O roteiro, segundo 
ela, é uma mistura musical 
com MPB, Festa do Inte-
rior, forró, baião e muito 
mais.
No dia 23, às 21h30, será 
transmitida a apresenta-
ção da cantora Li Maria 
com o show “Um forró, 
seja com flor”. Inspirado 
no clima de festa junina, 
o repertório reúne forró, 
xote e baião com grandes 
clássicos da música brasi-
leira e canções autorais da 
cantora.
No dia de São João, 24 de 
junho, o destaque fica por 
conta do cantor e compo-
sitor Tuia. Ele fará uma 
apresentação, no formato 
voz e violão, executando 
canções de seu mais re-
cente CD, “Versões de Vi-
trola - Volume 1”, que reú-
ne versões de clássicos da 
MPB e rock rural. “Dona”, 
“Senhorita” e “Espanhola” 
são alguns desses clássi-
cos. O repertório traz ain-
da composições próprias 
como “Flor” e “Céu”. Esta 
última contou com partici-

R$ 2 bilhões do governo. 
Segundo fontes, a ideia é 
que 75% do montante seja 
injetado nas empresas por 
meio de debêntures e os 
outros 25% seriam con-
vertidos em ações.
A família Constantino, 
controladora da Gol, dará 
a sua parte no investimen-
to que deve ser feito pelo 
BNDES. Segundo o presi-
dente da companhia, Pau-
lo Kakinoff, os acionistas 
não são contra a interven-
ção estatal, mas a ação visa 
evitar uma posição muito 
diluída de suas ações.
Socorro de R$ 48 bilhões 
do governo deve ajudar 
principais empresas do 
país
A injeção de dinheiro nas 
companhias aéreas é ape-
nas uma parte dos inves-
timentos estatais para a 
recuperação da economia 
nacional. O governo pla-
neja um plano de socorro 
de R$ 48 bilhões às princi-
pais empresas do país em 
diversos segmentos.
Além das companhias aé-
reas, empresas do setor de 
energia e do varejo devem 
ser socorridas pelo gover-
no. O intuito é usar o BN-
DES e os bancos privados 
para injetar dinheiro para 
recuperação das corpora-
ções.
Seguindo a mesma linha, 
os investimentos devem 
ser em debêntures conver-
síveis, fazendo com que o 
governo e os bancos pri-
vados virem sócios destas 
empresas para ajudá-las a 
se recuperar. As negocia-
ções seguem em curso e 
medidas devem ser anun-
ciadas pelo Ministério da 
Economia.

pação de Elba Ramalho na 
gravação em CD.
Ação Beneficente 
A programação das lives 
terá ação beneficente. De 
19 a 24 de junho, haverá 
drive-thru e delivery de 
bolinho de São João na 
Casa Paroquial da Ma-
triz. Tel. (12) 3652-2052 
e WhatsApp (12) 99104-
3746. Poderão ser feitas 
ainda doações de alimen-
tos em favor do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caçapava. Para doa-
ções acima de 10 quilos, 
a Prefeitura irá retirar em 
domicílio. A retirada deve 
ser agendada pelo telefone 
(12) 3652-9222.
O evento online “São João 
em sua casa” não teve ne-
nhum custo para Prefeitu-
ra. O objetivo é homena-
gear o padroeiro da cidade 
e manter viva a tradição 
do São João de Caçapa-
va, festival da cultura po-
pular regional que, desde 
2007, é realizado no mu-
nicípio. Toda a população 
está convidada a interagir, 
compartilhando suas me-
mórias do evento.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

HM de São José dos Campos 
abre nova ala com 36 leitos 

para pacientes com covid-19

A terceira etapa do plano 
de contingência para am-
pliar o atendimento dos 
pacientes com diagnósti-
co de covid-19 no Hospi-
tal Municipal, gerenciado 
pela SPDM, foi colocada 
em prática nesta quinta-
-feira (18) pela Prefeitura 
de São José dos Campos. 
Uma nova ala, com mais 
36 leitos de enfermaria, já 
está disponível para rece-
ber os pacientes.
Com esta nova ala, o 
Hospital Municipal pas-
sa a disponibilizar para 
o enfrentamento da                                                   
pandemia um total de 114 
leitos. Com a reconfigu-
ração das alas exclusivas 
para pacientes com covid, 

agora o hospital contará 
com 52 leitos de enferma-
ria e 62 de UTI.  
Ainda há previsão de no-
vas etapas de ampliação do 
plano de contingência. En-
tre elas está a transferência 
de pacientes clínicos para 
o Hospital de Clínicas Sul, 
possibilitando a abertura 
de uma nova ala de enfer-
maria dentro do HM.
A outra começa assim que 
o hospital de retaguar-
da for concluído e pre-
vê a abertura de mais 40                     
leitos. 
Com as obras em ritmo 
acelerado, a previsão é 
que o hospital seja entre-
gue em meados de julho. 
O pronto-socorro do HM 

seria deslocado para novo 
hospital, abrindo assim 
uma nova ala exclusiva 
para pacientes com co-
vid-19.
De acordo com o bole-
tim epidemiológico desta 
quinta-feira, estão interna-
dos no Hospital Municipal 
73 pacientes, entre casos 
suspeitos e confirmados.
Desde o início da pande-
mia, o Hospital Municipal 
registrou 277 altas hospi-
talares e 42 óbitos. Consi-
derando todas as unidades 
hospitalares da cidade, 
São José dos Campos tem 
até o momento 67 mortes 
por covid-19 confirmadas 
e 1227 pacientes recupe-
rados.

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 030/2020 para AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM KIT MERENDA 
pelo valor total de R$ 63.690,00 (sessenta e três mil e seiscentos e 
noventa reais) ao Fornecedor TCBASE COMERCIAL LTDA nos ter-
mos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 19 de junho de 
2020. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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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

Em São José dos Campos, grupos de risco
precisam se vacinar contra a gripe até dia 30

A Prefeitura de São José 
dos Campos está fazen-
do um esforço concen-
trado para que gestantes, 
puérperas, crianças de 6 
meses a menos de 6 anos 
e adultos de 55 a 59 anos 
se vacinem contra a gri-
pe. Devido à baixa pouca 
procura por essas pessoas, 
o calendário da campanha 
nacional foi adiado até o 
dia 30. Com o menor per-
centual de adesão entre 
esses grupos de risco, os 

adultos atingiram 39,77% 
da meta até ontem, quin-
ta-feira (18). Comparece-
ram aos postos de vacina-
ção 12.665 indivíduos de 
uma população de 31.840. 
Gestantes, com 44,37%, 
Crianças (52,81%) e puér-
peras (55,64%) também 
estão com baixa cobertura.
Disponível em todas as 
40 unidades básicas de 
saúde, a vacina é aplicada 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17h. O objetivo é 

imunizar o maior número 
de pessoas dos grupos de 
risco para evitar o aumen-
to de casos de influenza na 
cidade.
Um aviso aos pais e res-
ponsáveis. É importante 
levar a caderneta de va-
cinação das crianças para 
conferência e aplicação 
das demais doses que es-
tão em falta.
Baixa cobertura
Público 
Doses

População
Porcentagem
Adultos
12.665
31.840
39,77%
Gestantes
3.182
7.172
44,37%
Crianças
25.280
47.866
52,81%

Puérperas
656
1.179
55,64%
Mais de 200 mil doses 
aplicadas

No momento, 218.301 pes-
soas foram vacinadas em 
São José durante a cam-
panha, que começou em 
23 de março. Os idosos, 
com 92.064 imunizados, 
formam o maior público, 

seguido pelas pessoas com 
doenças crônicas (46.337) 
e os profissionais de saúde 
(25.750).

A vacina contra a gripe 
não tem eficácia diante do 
novo coronavírus. Porém 
pode auxiliar na exclusão 
do diagnóstico para co-
vid-19, já que os sintomas 
são parecidos, e reduzir 
a procura por serviços de 
saúde.
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