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A Gazeta dos Municípios

Hospital Humanitas compartilha 
conhecimentos com médicos
de Pindamonhangaba na luta

contra o novo coronavírus

Suzano promove iniciativas para 
garantir a saúde e o bem-estar dos 
colaboradores durante a pandemia

O Humanitas Research 
Center, empresa da área 
de saúde que integra o 
mesmo grupo da Tenaris, 
organizou sua segunda vi-
deoconferência para com-
partilhar conhecimento e 
experiências com mais de 
170 médicos em oito pa-
íses, incluindo profissio-
nais que atuam nos setores 
público e privado de saúde 
em Pindamonhangaba. 
A iniciativa tem a  finali-
dade de compartilhar os 
mais recentes avanços no 
entendimento e tratamen-
to da pandemia de CO-
VID-19.
O fato de a Itália ser um 
dos primeiros países du-
ramente atingido pela 
COVID-19, deu aos pes-
quisadores do Humanitas 

A Suzano desenvolveu 
uma série de estratégias 
e ações para contribuir e 
preservar a saúde mental 
e física dos seus colabora-
dores e familiares, mesmo 
à distância. Por meio da 
área de Saúde e Qualida-
de de Vida, a companhia 
adaptou diversos progra-
mas para o momento atu-
al, para que possam ser 
acompanhados online, 
seja por lives, vídeo aulas 
ou até mesmo webinars.
Uma das principais ini-
ciativas é o Disque Viver 
Bem. O programa, dividi-
do entre os pilares de saúde 
mental, física e financeira, 
conta com profissionais 
disponíveis para atendi-
mento 24 horas, como 
psicólogos, nutricionistas, 
personal trainers, advoga-
dos entre outros. Na pro-
posta original, os atendi-
mentos são realizados via 
telefone, mas atualmente 
o programa disponibiliza 
também webinars, em par-
ceria com a Auster - em-
presa que conduz o proje-
to -, sobre saúde mental e 
conflitos familiares, entre 
outros temas. A adesão ao 
programa tem sido bastan-
te expressiva, o que levou 
a um aumento de 50% nos 
atendimentos ativos de fe-
vereiro a abril.

a possibilidade de reunir 
quantidades significativas 
de informações médicas 
e de pesquisa sobre esse 
vírus. Por sua vez, isso 
ajudou não apenas em um 
melhor entendimento da 
natureza do vírus, como 
também nas melhorias do 
tratamento, à medida que 
a pandemia continua a se 
espalhar pelo mundo. A 
experiência e a pesquisa 
reunidas por esses profis-
sionais médicos na Itália 
ajudaram muitos outros 
países a mitigar o impacto 
da pandemia.
Nesse contexto, a Huma-
nitas compartilhou ati-
vamente o conhecimento 
gerado e uma quantidade 
significativa de dados co-
letados por meio de sua 

Considerando o pilar da 
saúde mental, que merece 
atenção redobrada nesse 
momento, a Suzano ofere-
ce uma série de webinars, 
além dos que estão na pro-
gramação do Disque Viver 
Bem, para a troca de in-
formações, boas práticas, 
orientações e reflexões 
que auxiliam a enfrentar 
o cenário atual de forma 
positiva. A companhia 
também disponibiliza, por 
meio de aplicativo, a téc-
nica de mindfulness, que 
chega a ter em média 180 
participantes por aula.
O estímulo à leitura tam-
bém faz parte das ações 
para tornar o isolamento 
social mais agradável. Por 
meio da plataforma online 
do “Espaço Ecofuturo by 
Pólen” - onde os colabo-
radores já se cadastravam 
para realizar os emprésti-
mos de livros nos espaços 
físicos - o usuário pode 
indicar a obra que gostaria 
de ler no formato digital. 
Caso o livro já não esteja 
no acervo, é enviado um 
link para acesso ao título 
na Google Play Livros. 
Entre os assuntos mais 
buscados estão Psicologia, 
Literatura, História, entre 
outros.
Além dos programas que 
buscam preservar o lado 

constante interação com 
outros centros de pesqui-
sa em diferentes países. 
Desde o início da pande-
mia, a Tenaris no Brasil 
compartilhou com as ins-
tituições de saúde de Pin-
damonhangaba materiais 
informativos sobre o novo 
coronavírus, que foram 
produzidos pela equipe do 
Humanitas.
A apresentação da vide-
oconferência foi liderada 
pelo Dr. Alberto Manto-
vani, Professor Emérito da 
Universidade Humanitas e 
Diretor Científico da Hu-
manitas, considerado um 
dos imunologistas mais 
importantes do mundo e o 
pesquisador italiano mais 
citado na literatura cientí-
fica internacional.

emocional, os colaborado-
res também recebem su-
porte para cuidar da saúde 
física. Eles têm à disposi-
ção, por exemplo, a orien-
tação online de nutricio-
nistas que dão dicas para 
manter a alimentação sau-
dável, além da aula de gi-
nástica laboral, que possui 
em média 80 participan-
tes por aula. A programa-
ção pensada para manter 
os cuidados com o corpo 
também inclui o compar-
tilhamento de treinos para 
os integrantes dos grupos 
de corrida da empresa.
“Nesse momento, nosso 
comprometimento en-
quanto empresa vai muito 
além do desenvolvimento 
profissional dos colabora-
dores. 
Entendemos que é nosso 
dever dar suporte e ofere-
cer alternativas que con-
tribuam com o equilíbrio 
emocional das pessoas”, 
diz Dr°. Danilo Garcia de 
Araújo, Gerente de Saúde 
Ocupacional da área de 
Saúde e Qualidade de Vida 
da Suzano. 
“Por meio da adaptação 
dos nossos programas, 
buscamos fortalecer o es-
pírito coletivo e mostrar 
aos nossos colaboradores 
que eles não estão sozi-
nhos”, acrescenta.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

Coronavírus: Vale do
Paraíba acumula 9.794

recuperados de Covid-19
Nesta segunda-feira (27), 
Vale do Paraíba acumu-
lou 15.478 casos de Co-
vid-19 desde o início da 
pandemia. Entre todas as 
confirmações, 526 pessoas 
já morreram e 9.794 estão 

plenamente curadas.
Brasil
Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronaví-
rus, até o momento, é de 
2.442.375. Dessas, 87.618 

pessoas já faleceram. Ou-
tras 687.090 estão se recu-
perando da doença. 
E ainda há 1.667.667 
que estão recuperadas. A 
taxa de letalidade está em 
3,6%.
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Termo de Retificação – Dispensa de Licitação Nº 071/2020 – Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios para Montagem do Kit Merenda Escolar 
– Na publicação à página de nº 199 do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, do dia 25/07/2020, em referência ao Valor do Processo de 
Dispensa, onde se lê: R$ 191.579,00 (cento e noventa e um mil, qui-
nhentos e setenta e nove reais) – leia-se: 120.227,60 (cento e vinte 
mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos). Demais infor-
mações permanecem inalteradas. Publique-se. Potim, 27 de julho de 
2020. André L. S. Oliveira.

ABRH regional Vale do
Paraíba realiza 2° Fórum
de Liderança Feminina

Chips facilitam
acesso a aulas remotas

de Etecs e Fatecs

Governo do Estado
anuncia novas regras

para o Plano SP

Associação Brasileira de 
Recursos Humanos Re-
gional (ABRH - SP) Vale 
do Paraíba realiza no dia 
30 de julho, das 9h às 
10h30, o 2º Fórum de Li-
derança Feminina do Vale 
do Paraíba.
O Fórum tem como ob-
jetivo promover conheci-
mento e experiências atra-
vés dos temas atuais do 
universo feminino como: 
negócios, empreendedo-
rismo, liderança, autoco-
nhecimento, profissão, fa-

Mais de 22 mil alunos das 
Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais recebe-
ram pacotes de dados do 
Centro Paula Souza (CPS) 
para acesso às aulas remo-
tas. A entrega dos chips foi 
realizada após um levanta-
mento junto à comunidade 
escolar para identificar os 
estudantes que tiveram di-
ficuldades para acessar a 
Plataforma Microsoft Te-
ams. Essa é a ferramenta 
adotada pelo CPS para uso 
nas atividades acadêmicas 
durante o período em que 
as escolas estão fechadas.
Desde que recebeu o chip, 
o estudante Leonardo Al-
meida, de 20 anos, que 
cursa Desenvolvimento 
de Sistemas na Etec Dra. 
Ruth Cardoso, em São Vi-
cente, não precisa mais pe-
dir a senha do vizinho para 
usar sua rede e enfrentar 
oscilações no sinal. “Esta-
va ótimo no início, mas o 
sinal foi ficando fraco, fra-
co, até cair de vez”, conta. 
E a visita à lan house não 

Nesta segunda-feira (27), 
governador João Doria 
anunciou novos critérios 
para o Plano São Paulo 
de retomada econômica 
e enfrentamento ao coro-
navírus. Agora, para uma 
região avançar da fase 
amarela à verde, o percen-
tual de ocupação de leitos 
poderá variar entre 75% e 
70%, além de permanecer 
por 28 dias consecutivos 
na etapa intermediária. As 
regras começam a valer 
a partir da próxima sexta 
(31).
“O objetivo é aprimorar o 
plano para torná-lo mais 
eficiente e adequado à re-
alidade que vivemos neste 
momento da                     pan-
demia”, afirmou o Gover-
nador. 
“O Plano São Paulo é efi-
ciente exatamente por ser 
uma ferramenta dinâmica, 
e não estática, de enfrenta-
mento a pandemia. E por 
isso é reconhecido pelos 
mais renomados e respei-
tados cientistas”, acres-
centou Doria.
A recalibragem visa ga-

mília, entre outros.
As palestrantes convida-
das são: a piloto de rally 
Amanda Castro, Daiani 
Nogueira Senior Mana-
ger Smart Manufacturing 
South América - BASF, 
Embaixadora do grupo 
de inclusão WIB- Women 
in Business para o site de 
Guaratinguetá e a ex-na-
dadora da equipe Olímpi-
ca do Brasil Fabiola Moli-
na. O Fórum será mediado 
pelo Palestrante e Espe-
cialista em Metodologias 

vai mais fazer parte da ro-
tina de Amanda Gabriela 
Marques de Queiroz, de 
30 anos, aluna do curso de 
Segurança da Informação, 
da Fatec São Caetano. “Foi 
a saída que eu encontrei, 
mas era insustentável”, 
conta. “Se eu não tenho 
recursos para ter internet 
em casa, não podia ficar 
pagando uma lan house.” 
A solução também chegou 
para aqueles que tentaram 
usar o pacote de dados 
do celular, como Micka-
elly Tatiane Silva Mota, 
de 27 anos, estudante de 
Processos Metalúrgicos 
da Fatec Sorocaba. “Eu 
só conseguia assistir meia 
aula com o 4G.” Se con-
tinuasse dependendo do 
plano de dados do celular, 
Sarah Santos Bento, de 17 
anos, teria que escolher só 
algumas semanas do mês 
para acompanhar o curso. 
Aluna de Eventos na Etec 
Profa Dra. Doroti Quio-
mi Kanashiro Toyohara, 
do bairro de Pirituba, na 
Capital, ela conta que as 

rantir mais estabilidade 
no ajuste de fases, sobre-
tudo na transição da ama-
rela para a verde. Com 
as novas margens de ca-
pacidade hospitalar e de 
evolução da pandemia, as 
regiões ficam menos sujei-
tas a alterações de fase no 
Plano São Paulo sem uma 
mudança relevante nesses 
indicadores.
Dentre os critérios anun-
ciados, está a alteração 
do índice de ocupação de 
leitos de UTI, que atual-
mente precisa estar abai-
xo de 60%, para até 75%. 
A medida permite que os 
municípios liberem lei-
tos de UTI reservados a 
pacientes graves com co-
ronavírus para outras es-
pecialidades médicas que 
tiveram o atendimento 
adiado ao longo da pande-
mia.
Para garantir que a fase 
verde - a quarta menos 
restritiva nas cinco etapas 
do Plano São Paulo - seja 
alcançada por regiões que 
estejam caminhando para 
o controle da epidemia, 

Ativas de Ensino, Rafael 
Takei.
“Esse é o segundo Fórum 
de Liderança Feminina 
que a nossa regional rea-
liza. É uma oportunidade 
de inspirar as mulheres 
da nossa região a encon-
trarem novas experiên-
cias e aprendizados”, diz 
a Diretora da ABRH-SP 
Regional Vale do Paraíba, 
Carolina Mello. O evento 
acontecerá através de uma 
plataforma digital. Inscri-
ção é gratuita no link.

sessões virtuais com pro-
fessores consumiam todos 
os dados do pacote de um 
mês inteiro. “Depois eu 
passava uma, duas sema-
nas, sem internet para uso 
pessoal”, afirma.
A pandemia obrigou o 
CPS a se reinventar e, em 
menos de um mês, trans-
portar as aulas presenciais 
para o ambiente virtual. 
Toda a comunidade es-
colar teve de se adaptar. 
Diante do desafio de ga-
rantir a presença dos estu-
dantes nas aulas online, a 
instituição fez um amplo 
levantamento entre os seus 
mais de 300 mil alunos. 
O objetivo era localizar 
aqueles que enfrentavam 
algum tipo de dificuldade 
de acesso à plataforma de 
ensino remota.
Foram identificados 22,5 
mil estudantes e cada um 
recebeu um cartão para 
acesso à internet com dis-
ponibilidade de 20 giga-
bytes por mês, a ser usado 
exclusivamente para aces-
so às aulas.

qualquer Departamento 
Regional de Saúde (DRS) 
ou subregião deverá pas-
sar 28 dias consecutivos 
na fase amarela.
Outra atualização é que os 
indicadores de variação 
das internações e variação 
dos óbitos exigirão núme-
ros absolutos por 100 mil 
habitantes. Os novos índi-
ces ainda serão aprovados 
pelos especialistas do Cen-
tro de Contingência de co-
ronavírus nesta terça (28), 
mas devem ficar abaixo de 
entre 30 e 40 internações e 
de três e cinco mortes por 
100 mil habitantes.
“Essa calibragem técnica é 
para promover estabilida-
de e só fazer transições de 
fase no momento correto”, 
declarou a Secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen. “Es-
ses fatores absolutos são 
indicadores que têm sido 
utilizados mundialmen-
te e que, na discussão do 
Centro de Contingência, 
insistiu-se nessa ‘trava’ 
além das quatro semanas”, 
completou.



página 4 A GAzetA dos Municípios 28 de Julho de 2020

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


