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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Saúde apresenta 
dados do primeiro quadrimestre 

de 2020 em Jacareí

“Escolas Saudáveis”
volta a Pindamonhangaba 
para formar professores

da rede pública

A produção de serviços de 
consultas médicas na rede 
pública de saúde de Jaca-
reí apresentou queda de 
14% na comparação entre 
o primeiro quadrimestre 
de 2019 e o primeiro qua-
drimestre de 2020, percen-
tual que representa uma 
redução de 33.571 consul-
tas médicas realizadas en-
tre os quadrimestres.
De janeiro a abril de 2019 
foi realizado o total de 
239.461 consultas, sendo 
80.490 na Atenção Básica, 
57.305 na rede de Atenção 
Especializada e 101.666 
na Atenção às Urgências. 
Já, no mesmo período 
de 2020, a rede de saúde 
pública do município re-
alizou 205.890 consultas 
médicas, sendo 80.478 na 
Atenção Básica, 44.209 na 
área de Atenção Especia-
lizada e 81.203 na Aten-
ção às Urgências. Apesar 
da redução, o número de 
consultas médicas reali-
zadas por habitante foi de 
2.7, número considerado 
elevado pelos parâmetros 
assistenciais do Programa 
das Ações de Saúde do 
Ministério da Saúde no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), cuja média é de 2 a 
3 consultas por habitante/
ano. Melhor em Casa - O 
percentual de cobertura do 
Programa Melhor em Casa 

O que as crianças estão 
comendo? De onde vem 
e como é produzido o ali-
mento? Dados do IBGE e 
Ministério da Saúde apon-
tam que 1 em cada 3 crian-
ças brasileiras com idade 
entre 5 e 9 anos está acima 
do peso. Para estimular a 
adoção de boas práticas 
alimentares, o programa 
“Escolas Saudáveis” está 
de volta a Pindamonhan-
gaba, para capacitar 70 
educadores da rede públi-
ca municipal de ensino. O 
projeto é uma iniciativa da 
Evoluir, com patrocínio da 
Novelis, líder mundial em 
laminados e reciclagem de 
alumínio, e é executado 
em parceria com as Secre-
tarias de Saúde e Educa-
ção de Pindamonhangaba.
O objetivo do programa é 
ampliar os conhecimentos 
sobre educação e saúde de 
todos os profissionais da 
escola, como professores, 
merendeiros, agentes de 
limpeza e gestores das ins-
tituições para que levem o 
conhecimento para os alu-
nos e para que os professo-
res  implementem projetos 
de educação saudável em 
sala de aula. Em 2019, o 
programa formou 56 pro-
fessores de 19 instituições 
de ensino da cidade, con-
tribuiu com o desenvol-
vimento de 14 projetos, 
beneficiando 1.680 alunos 
e suas famílias. “Busca-
mos a construção de uma 
sociedade mais saudável 
por meio da aprendizagem 
a partir da experiência. O 
papel da escola vai mui-
to além da propagação de 
conteúdo teórico ou técni-
co. 
A educação precisa ser 
integral, considerar os fa-
tores biopsicossociais e 
envolver toda comunidade 
escolar para, de fato, gerar 
impacto e transformação 
social”, afirma a coorde-
nadora de projetos educa-
cionais da Evoluir, Priscila 
Col Del Nero. 
“O projeto “Escolas Sau-
dáveis” reforça nosso 
compromisso com o pro-
pósito de responsabilidade 
social, o qual está incor-
porado em nossa forma de 
atuação. Ajudar na viabi-
lização de um projeto que 
promove interação, bem-
-estar, educação e proxi-
midade com as comuni-

aumentou 25,5% na com-
paração entre os períodos. 
De janeiro a abril de 2019 
havia 98 pacientes assisti-
dos de maneira domiciliar. 
Até abril desse ano, o nú-
mero de pacientes atendi-
dos é de 123.
O Programa é um serviço 
indicado para pessoas que 
apresentam dificuldades 
temporárias ou definitivas 
de sair do espaço da casa 
para chegar até uma uni-
dade de saúde, ou ainda 
para pessoas que estejam 
em situações nas quais 
a atenção domiciliar é a 
mais indicada para o seu 
tratamento. A atenção do-
miciliar visa a proporcio-
nar ao paciente um cuida-
do mais próximo da rotina 
da família, evitando hospi-
talizações desnecessárias 
e diminuindo o risco de 
infecções, além de estar no 
aconchego do lar. 
Pessoas em situações de 
rua - Outro serviço da rede 
de saúde pública de Jaca-
reí que apresentou resulta-
dos positivos foi o Consul-
tório na Rua, que ampliou 
sua rede de atendimento 
em 86,2%. Entre janeiro 
e abril de 2019 o serviço 
atendia 58 pessoas. Até 
abril de 2020 esse número 
era de 166.
Iniciado em março de 
2018, o Consultório na 

dades em que atuamos 
contribui para um futuro 
melhor e ficamos honra-
dos de fazer parte disso”, 
diz Eunice Lima, diretora 
de Comunicação e Rela-
ções Governamentais da 
Novelis América do Sul.
O curso de formação con-
tinuada dos educadores 
teve início nesta semana 
e vai até o mês de novem-
bro, contemplando 21 ins-
tituições de ensino, além 
da Secretaria de Educa-
ção. O formato dos en-
contros foi adaptado para 
plataforma online, por 
conta da quarentena, e a 
previsão é de que ao lon-
go desse período mais de 
2.100 crianças sejam im-
pactadas pelo programa, 
sendo que a iniciativa é a 
primeira com a modalida-
de síncrona implantada em 
Pindamonhangaba. Isso 
significa que o projeto en-
volve a participação e in-
teração entre o participan-
te e o professor formador 
no mesmo instante e am-
biente (virtual). A grande 
vantagem desse formato 
é que os cursistas podem 
tirar dúvidas em tempo 
real, interagirem entre si e 
aumentar seu engajamen-
to nas aulas, sendo o mais 
próximo possível de uma 
aula presencial. 
A metodologia utiliza-
da no Escolas Saudáveis 
considera as experiências 
dos próprios professores, 
somadas ao conhecimen-
to técnico e práticos de 
especialistas em educa-
ção e saúde integral. Os 
módulos da formação são 
interativos, com ativida-
des práticas e dinâmicas, 
rodas de diálogos com 
especialistas nas áreas 
temáticas do projeto, tra-
balhos em grupo e técni-
cas inovadoras para que 
a aprendizagem seja rica, 
divertida e significativa. A 
edição 2020 irá abordar a 
saúde integral na escola, 
contemplando a alimenta-
ção saudável, qualidade de 
vida, desenvolvimento de 
habilidades socioemocio-
nais, cuidados com o meio 
ambiente no aspecto da 
agricultura agroecológica, 
qualidade das relações in-
terpessoais e, claro, saúde 
preventiva relacionada aos 
novos vírus emergentes, 
com orientações sobre 

Rua é um serviço de saú-
de pública, composto por 
profissionais multidisci-
plinares, que vão a cam-
po, de forma itinerante, 
levar o cuidado integral 
à saúde das pessoas em 
situação de rua, onde são 
realizados procedimentos 
básicos como verificação 
de pressão, aplicação de 
vacinas, verificação de gli-
cose, pequenos curativos, 
oferta de medicamentos, 
vigilância para doenças 
como tuberculose e hanse-
níase, testes rápidos con-
tra Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST), 
além de aconselhamento 
sobre cuidados com a saú-
de, distribuição de preser-
vativo e encaminhamento 
para outros serviços mais 
complexos.
Mortalidade Infantil - A 
Taxa de mortalidade in-
fantil apresentada de ja-
neiro a abril de 2020 foi de 
11,3. Esta taxa é um indi-
cador social representado 
pelo número de crianças 
que morreram antes de 
completar um ano de vida 
a cada mil crianças nas-
cidas vivas no período de 
um ano. É um importante 
indicador da qualidade dos 
serviços de saúde, sanea-
mento básico e educação 
de uma cidade, país ou re-
gião.

educação e cuidado com o 
ambiente. 
Todos os participantes re-
ceberão a ‘kit do educa-
dor’, contendo apostila, 
livros de apoio para incen-
tivo à leitura, giz de cera 
e tapetinho de yoga para a 
realização das atividades 
de respiração e meditação, 
focadas no cuidado com a 
saúde mental. 
A professora Michelli 
Fernandes participou do 
Escolas Saudáveis, em 
2019, pela Escola Munici-
pal Professora Maria Zara 
Miné Renoldi dos Santos, 
e afirma que a formação 
foi muito significativa 
para ela, especialmente 
por conta da abordagem 
de temas relacionados à 
alimentação como práti-
ca social, a nutrição do 
corpo e da mente e a auto 
responsabilidade nas es-
colhas de hábitos saudá-
veis. “As vivências foram 
enriquecedoras; os profis-
sionais, muito competen-
tes, e o material ofertado 
complementou ainda mais 
o conhecimento de todos. 
Foram momentos trans-
formadores”, lembra. O 
projeto desenvolvido pela 
educadora em sala de aula, 
“Escola saudável: corpo, 
mente e coração”, abordou 
valores, principalmente, 
a gentileza, além de con-
tar com brincadeiras de 
degustação de alimentos 
saudáveis entre pais e fi-
lhos, prática de meditação 
e, ainda, a confecção de 
plaquinhas informativas 
sobre benefícios de frutas, 
verduras e legumes, que 
foram expostas no setor de 
hortifruti de um supermer-
cado do bairro dos alunos.
Também participante do 
Escolas Saudáveis, pela 
escola Mário de Assis Cé-
sar, o professor Antônio 
Rodrigo ressalta que o 
maior impacto na vida dos 
alunos e da escola, foi, de 
fato, a mudança de hábi-
tos das crianças e que as 
atividades práticas foram 
essenciais para o aprendi-
zado. “Realizar atividades 
teóricas e práticas, parti-
cipando como o mediador 
de todo esse processo, foi 
maravilhoso. Visualizar as 
crianças mexendo na terra, 
plantando, colhendo e ex-
perimentando, foi sensa-
cional”.



página 2 A GAzetA dos Municípios 29 de Maio de 2020

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

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

Livro D-25, FLS. nº 159, Termo nº 7187
Faço saber que pretendem se casar JULIO FRANK MOREIRA e LARISSA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-
-SP, nascido no dia 11 de maio de 1990, de profissão operador I, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Treze, 
nº 294, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PAULO MOREIRA, de 60 anos, natural de Tre-
membé/SP, nascido na data de 28 de maio de 1959, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA DAS GRAÇAS 
CORDEIRO MOREIRA, falecida em em Tremembé/SP na data de 10 de julho de 2015. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida 
no dia 15 de janeiro de 1997, de profissão cuidadora de idoso, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 13 
de novembro de 1975 e de RUTE SOARES VIEIRA DA SILVA, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 25 de 
agosto de 1977, 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. 
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Encontro virtual
e gratuito de capoeira 

angola começa
nesta sexta

Sexta-feira (29) é dia de 
capoeira. Neste ano, a sex-
ta edição do Encontro de 
Capoeira Angola, promo-
vido pela Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo em 
parceria com o Grupo “Os 
Angoleiros do Sertão”, 
vem em novo formato 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. Mas, 
mesmo sem aglomeração 
de pessoas, o espaço virtu-
al promete elevar a tempe-
ratura reunindo os mestres 
mais antigos de São José 
dos Campos e capoeiristas 
de diversas partes do Bra-
sil, Alemanha, Congo, In-
glaterra e Grécia nos dias 
29 a 31 de maio.
O encontro vai acontecer, 
gratuitamente, pela plata-
forma digital Zoom, com 
oficinas, poesias, pales-
tras, rodas de conversa, 
dança afro, samba e show. 
O evento é voltado a todos 
os capoeiristas profissio-
nais e interessados.
Com caráter formativo e 
sem cunho competitivo, 
o Encontro busca o apro-
fundamento cultural das 
raízes afro-brasileiras, 
valorizando a cultura po-
pular e de seus mestres. 
A Capoeira Angola inte-
gra a oralidade, a dança, a 
música, a dramatização, a 
brincadeira, o jogo, o rit-
mo, a poesia e seus canta-
res populares, e vem sen-
do transmitida de geração 
para geração no mundo 
todo. O aprendizado desta 
prática coopera para a dis-
seminação da cultura afro-
-brasileira e do bem-estar 
físico de seus praticantes.
Para a capoeirista e cura-
dora do evento, Carla 
Natureza, a proposta ino-
vadora para a realização 
do evento vai permitir a 
interação com pessoas do 
mundo inteiro. “Esse mo-
mento da pandemia é de-
safiador e nós acreditamos 
que a inovação e a tecno-
logia vão dar conta de mi-

nimizar o sentimento da 
ausência do calor huma-
no”, disse.
Programação
Dia 29 de maio (sexta-fei-
ra):
19h - Oficina de Capoei-
ra Angola, com o Mestre 
Claudio (Feira de Santa-
na-BA)
20h - Oficina de Samba 
Rural (Fundamentos, His-
tória, Oralidade, Cânticos 
de Vaquejada e Ritmo) e 
conversa com o Mestre 
Claudio
Dia 30 de maio (sábado)
9h - Oficina de Capoeira 
Angola e bate-papo, com a 
professora Paulinha (Lon-
dres)
11h - Oficina de Samba/
dança e bate-papo, com a 
professora Gislene (Ate-
nas, Grécia)
15h - Roda de conversa: 
“Capoeira: segurança e 
proteção”, com o Mestre 
Flavio Saudade (Repúbli-
ca Democrática do Congo) 
e Zoe Marriage (Inglater-
ra)
19h - Oficina de Capoei-
ra Angola, com o Mestre 
Marrom (Taboão da Ser-
ra-SP)
21h - Forró Cremoso - 
Sanfona e voz de Clara 
Rodrigues (Campinas-SP) 
e a voz da Ana Risada na 
Quebrada e beat de Mara 
Baraúna (São José dos 
Campos-SP)
Dia 31 de maio (domingo)
9h - Oficina de Dança 
Afro, com Preta Lisie 
(Presidente Prudente-SP)
10h30 - Era eu, era meu 
mano: oficinas de Capo-
eira Angola, com Treinel 
Hulluca (Feira de Santana-
-BA) e com Treinel Onirê 
(Wuppertal, Alemanha)
16h - Roda de conver-
sa com os mestres mais 
antigos de São José dos 
Campos: Lobão, Saci e 
Alcapone, representantes 
da história e construção 
da capoeira no município 
e região
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Arsesp reduz
tarifas da Comgás

Museu do Folclore 
volta a disponibilizar 

consulta online
à biblioteca

As tarifas da Compa-
nhia de Gás de São Paulo 
(Comgás) foram reduzi-
das, de acordo com deli-
beração da Agência Re-
guladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São 
Paulo (Arsesp) n°995/20, 
publicada hoje no Diário 
Oficial do Estado.
Conforme previsto no 
Contrato de Concessão, 
houve a atualização das 
margens de distribuição e 
dos custos da molécula do 
gás e do transporte - atre-
lados à variação da taxa de 
câmbio e do preço do pe-
tróleo, nos contratos man-
tidos com seu supridor.
Os percentuais de redução 
nas tarifas são distintos 
conforme o segmento de 
mercado e o volume de 
consumo. 
A redução na tarifa do 
Gás Natural Veicular 
(GNV) aplicada aos pos-
tos de combustíveis foi 
de 14,6%. Na indústria, 

O Museu do Folclore de 
São José dos Campos 
voltou a disponibilizar 
as informações de todo o 
acervo da sua biblioteca, 
especializada em cultura 
popular, pela internet. O 
usuário pode consultar, 
gratuitamente, títulos de 
mais de 4 mil documentos 
catalogados - entre livros, 
periódicos, CDs, DVDs, 
discos em vinil de ritmos 
populares, hemeroteca e 
trabalhos acadêmicos.
A consulta ao banco de da-
dos é feita pelo site do mu-
seu (no menu Biblioteca/
Pesquisar Acervo), por um 
sistema gerencial denomi-
nado PHL (Personal Home 
Library), que também per-
mite ao usuário cadastrado 
fazer pedidos de reserva 
ou de renovação de em-
préstimo de documentos 
do acervo.
O PHL é um software com 
gerenciador de documen-
tos e atendimento de bi-
bliotecas. Além da base 
de dados também tem um 
sistema de busca de do-
cumentos online. A busca 
pode ser feita por autor, tí-
tulo, assunto ou por outros 
refinamentos como tipo 
de documento e ano, por 
meio do item preferências, 
ao lado da caixa de busca.
Novidades
“Como a biblioteca está 
fechada em razão da pan-
demia, o acesso remoto é 
muito útil neste momento, 
tanto para o usuário como 

a queda foi de 12,1% 
em média, chegando até 
13,3% para consumo de 1 
milhão de metros cúbicos 
por mês. Já as tarifas para 
o comércio diminuíram 
em média 1,8%. No seg-
mento residencial a queda 
foi de 1,1% para consumo 
de 7 metros cúbicos por 
mês (equivalente ao uso 
de um fogão).
Esta é a segunda redução 
de tarifas no ano. Consi-
derando o reajuste ante-
rior, ocorrido em março 
de 2020, de acordo com 
a Deliberação no. 968/20 
da ARSESP, as reduções 
acumuladas são de 16,9% 
para o GNV,14,1% para a 
indústria, 2,9% para o co-
mércio e 2,0% para o resi-
dencial (com consumo de 
7 metros cúbicos).
As tabelas completas com 
as novas tarifas podem 
ser consultadas no site da 
agência reguladora ou da 
Comgás.

para os funcionários do 
museu”, explica Cíntia 
Cássia Soares, bibliotecá-
ria na unidade. Até mesmo 
o cadastro de novos usu-
ários, feito pessoalmente, 
poderá passar a ser reali-
zado pela internet.
Em relação ao empréstimo 
presencial, o museu estu-
da a possibilidade de que 
ele venha a ser feito por 
agendamento, tão logo o 
novo mobiliário da biblio-
teca seja implantado (veja 
abaixo). O serviço está 
suspenso temporariamen-
te, em razão das ações de 
combate ao novo corona-
vírus.
Modernização
A biblioteca também passa 
por uma modernização do 
seu acervo (com aquisição 
de novos livros e edição 
de 93 vídeos de registros 
de manifestações folcló-
ricas), do mobiliário e da 
sua estrutura de informáti-
ca, com recursos da Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Governo 
Estadual, por meio do Pro-
grama de Ação Cultural 
(Proac).
O projeto aprovado junto à 
Secretaria de Cultura ain-
da prevê a implantação de 
audioguias (em português, 
inglês e espanhol) e vídeo 
narrado em Libras sobra 
a exposição de longa du-
ração do museu, visando 
facilitar o atendimento de 
pessoas com deficiência 
auditiva e visual.
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Brasil exportará
carne bovina

para Tailândia,
comemora o governo

Após quase cinco anos 
de tratativas, a Tailândia 
abriu seu mercado para 
carne bovina com osso, 
carne desossada e miúdos 
comestíveis de bovino do 
Brasil. O processo de ne-
gociação teve início em 
2015 entre o Mapa e o De-
partamento de Desenvol-
vimento da Pecuária e o 
Ministério da Agricultura 
e Cooperativas do país do 
sudeste asiático.
Para obter bom termo às 
negociações e concluir um 
contrato das exportações 
brasileiras, o secretário 
adjunto Flavio Bettarello 
esteve recentemente, por 
duas ocasiões, naquele 
país, acompanhado de di-
versas autoridades da área 
agropecuária. De acordo 
com o governo, cinco es-
tabelecimentos frigorífi-
cos foram aprovados, pelo 
país asiático, a exportar. 
As plantas frigoríficas es-
tão localizadas nos esta-
dos do Pará, de Rondônia, 
Goiás, de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.
“Mais uma boa notí-
cia para o agro brasilei-
ro”, comemorou a mi-
nistra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), que na                                          
semana passada, já havia 
anunciado a abertura do 
mercado da Tailândia para 
os lácteos.
Desde janeiro de 2019, 
mais de 60 mercados ex-
ternos já foram abertos 
para os produtos agrope-
cuários brasileiros. “Mais 
de 700 habilitações já fo-
ram feitas para os produtos 
do nosso agro brasileiro”, 
acrescentou a ministra.
Também comemora o 
bom resultado o secretário 
de Comércio e Relações 
Internacionais do Mapa, 
Orlando Leite. Ele res-

salta que a abertura desse 
mercado de carne bovina e 
derivados tem potencial de 
US$ 100 milhões nos pró-
ximos anos.
2019, a Tailândia impor-
tou de todo o mundo cer-
ca de US$ 90 milhões em 
carne bovina. A Austrália 
participou da metade des-
se valor. Austrália e Tai-
lândia têm um acordo de 
livre-comércio (em con-
junto com a Nova Zelân-
dia e os demais países da 
Asena - grupo de países 
que a Tailândia faz parte) 
que isenta as tarifas para 
as exportações australia-
nas desde o início de 2020 
(50% para carne bovina 
em geral e 30% para miú-
dos de bovino).
Abertura de mercados - De 
janeiro de 2019 até ago-
ra, o Brasil já conquistou 
a abertura de mais de 60 
mercados para produtos 
agropecuários. Entre os 
produtos para exportação 
estão castanha-de-baru 
para Coreia do Sul, me-
lão para China (primeira 
fruta brasileira para o país 
asiático), gergelim para a 
Índia, castanha-do-Brasil 
( castanha-do-Pará) para 
Arábia Saudita e material 
genético avícola para di-
versos países.
As exportações do agro-
negócio atingiram valor 
recorde em abril, ultra-
passando pela primeira 
vez a barreira de US$ 10 
bilhões no mês. O recorde 
anterior das vendas exter-
nas neste mês ocorreu em 
abril de 2013, quando as 
exportações somaram US? 
9,65 bilhões. O valor no 
mês passado (US? 10,22 
bilhões) foi 25% superior 
em comparação a abril de 
2019 (US? 8,18 bilhões).
Fonte: Imprensa Clima-
tempo
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Equilíbrio físico, mental e 
emocional, harmonizado 
ao meio em que vivemos 
fortalece sua imunidade

A chegada do inverno, traz 
dias frios e preocupações 
com doenças respirató-
rias. Lembramos nesse 
momento do nosso siste-
ma imunológico. Porém, 
devemos levar em con-
sideração como o nosso 
corpo está funcionando, 
cada órgão, não apenas em 
sua função isolada, mas na 
combinação entre nossos 
sistemas: cardíaco com 
respiratório, neurológico 
e muscular, dentre outros. 
Todas as partes têm uma 
função fundamental no 
funcionamento geral do 
nosso corpo e ele encon-
tra-se sempre em constan-
te busca de equilíbrio com 
as características ambien-
tais geográficas e climáti-
cas.
Por esse motivo uma con-
junção de fatores, porém o 
mais importante é o equilí-
brio físico, mental e emo-
cional, harmonizado ao 
meio em que vivemos.
Podemos notar que em pe-
ríodos de calor, a transpi-
ração aumenta, enquanto 
no inverno ela diminui e 
urinamos mais.” Forta-
lecer nossas defesas não 
significa brigar contra o 
clima, mas sim estarmos 
equilibrados para interagir 
com ele da melhor manei-
ra”, ressalta a Nutricionis-
ta e Terapeuta Lisyanne 
Sugai.
Outro fator fundamental é 
a questão emocional, pois 
a maneira como sentimos, 
significamos e vivemos a 
vida, interfere diretamente 
em nossa mente e conse-
quentemente no funciona-
mento metabólico e siste-
ma imunológico!
Questões emocionais in-
terferem diretamente na 
alimentação, afinal pode-
mos comer por tristeza, an-
siedade, estresse, angústia, 
alegria ou euforia, dentre 
outros e Lisyanne Sugai 
complementa “comer mo-
vido por uma emoção não 
tem relação com neces-
sidades nutricionais e na 
maior parte desses casos, 
é quantificada a alimenta-
ção, perdendo a qualidade 
necessária à saúde, po-

dendo desenvolver vícios 
e compulsões que pioram 
ainda mais o quadro”.
E nessa busca do equilí-
brio, é interessante levar-
mos em consideração a 
nossa alimentação que está 
relacionada às diferenças 
culturais, geográficas e 
climáticas e, é diretamen-
te influenciada por fato-
res ambientais. Em cada 
estação do ano buscamos 
o consumo de alimentos 
mais ou menos calóricos, 
mais ou menos hidratados, 
a depender do clima frio 
ou quente.
Cada estação do ano tem 
a sua peculiaridade e com 
o frio chegando é impor-
tante começarmos o nosso 
fortalecimento já no outo-
no!
Vamos às dicas da nu-
tricionista e terapeuta 
Lisyanne Sugai:
Na alimentação incluir 
alimentos antioxidantes, 
temperos apimentados e 
os naturais (cúrcuma- aça-
frão, curry, cravo, tomilho, 
alecrim, manjericão, sál-
via, coentro, hortelã, salsi-
nha, cebola, alho, pimenta, 
noz, moscada), linhaça, 
gengibre, PEIXES, algas 
marinhas - kombu &hijiki 
-, pasta de missô orgânico, 
quefir, castanhas do Pará 
e de caju, pera, GOOJI 
BERRY, aveia, noz mos-
cada, raiz forte, inhame, 
banchá.
Evitar principalmente pela 
manhã alimentos gelados. 
Prefira alimentos cozidos 
aos crus.
Atentar a suas emoções, 
olhando para seu eu inte-
rior agindo na direção do 
seu autoconhecimento, 
respeito e amor próprio.
Essas práticas são funda-
mentais para fortalecer o 
seu sistema imune!
Ela vai de encontro a es-
tarmos com a imunidade 
plena, pois com o nosso 
sistema de defesa em or-
dem não ficaríamos doen-
tes. Parece simples? Sim!
É o que condiz com “o 
correto estar pleno”; com 
o funcionamento do sis-
tema imunológico funcio-
nando bem!
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Consultoria e 
Avaliação Patrimonial, conforme Termo de Referência e demais Ane-
xos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 29/05/2020, até as 09h00min do dia 10/06/2020; data da abertura 
de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 10/06/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 10/06/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a 
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ATERRO EM VALA, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
15/06/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 15/06/2020. 
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, 
ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 019/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
CBUQ, com Aditivo Faixa C, para Aplicação a Frio, em Sacos de 25 
Kg, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 29/05/2020, até 
as 09h00min do dia 15/06/2020; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 15/06/2020; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 15/06/2020, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Cinema brasileiro
muda de estratégia em 

tempos de Covid-19
Com a pandemia do novo 
coronavírus, o isolamento 
social foi a principal medi-
da encontrada para reduzir 
o número de contamina-
ções. Como consequência 
dessa nova forma de viver, 
vários estabelecimentos 
precisaram fechar as lojas, 
cenário que obrigou a cria-
ção de novas formas de 
praticar o comércio, aten-
der às demandas dos clien-
tes, entre outras coisas.
A recomendação para evi-
tar aglomerações de pes-
soas afetou grandemente 
o setor da cultura, possi-
bilitando apresentações de 
teatro, shows de música e 
comprometendo o funcio-
namento de boates e bares. 
Os cinemas também pre-
cisaram fechar as portas, 
já que um ambiente com 
várias pessoas confinadas 
por horas não correspon-
dia com os esforços para 
reduzir a contaminação de 
Covid-19. Apesar disso, 
ainda era possível encon-
trar salas de cinema aber-
tas no país até o começo 
de maio - o Cine Santa 
Rosa e o Cine Três Passos, 
ambos no Rio Grande do 
Sul, sendo que o primeiro 
segue em funcionamento. 
Entre os dias 23 e 26 de 
abril, o público total das 
duas salas de cinema foi 
de 157 pessoas. O funcio-
namento das salas ficou 
limitado a 30% da capaci-
dade máxima, respeitando 
a recomendação de distan-
ciamento de dois metros 
entre cada pessoa.
Com esse cenário, notou-
-se o crescimento de um 
formato que perdia a popu-
laridade: o cinema drive-
-in. Esse modelo consiste 
em uma espécie de exibi-
ção de filmes a céu aberto, 
com o público assistindo 
ao filme de dentro do pró-
prio carro, com a trilha do 
longa sendo transmitida 

no som do próprio veícu-
lo por uma frequência de 
rádio. Estacionamentos e 
outros espaços amplos se 
tornaram - ou estão em 
projeto de se tornar - am-
bientes preparados para o 
cinema drive-in, seguin-
dos as recomendações de 
afastamento social.
No Distrito Federal, um 
cinema ao ar livre tradi-
cional e que até a época 
do coronavírus era o único 
em operação no Brasil tem 
funcionado respeitando as 
recomendações, com o fe-
chamento da lanchonete e 
reduzindo as entradas no 
banheiro do local. O espa-
ço entre os carros também 
foi aumentado, reduzindo 
a capacidade do local, que 
mesmo assim viu os núme-
ros crescerem nas últimas 
semanas. O catálogo de fil-
mes online é outra manei-
ra usada pelos cinemas do 
Brasil para continuar fa-
turando de alguma forma. 
Com o crescimento das 
plataformas de streaming, 
permitir que o espectador 
tenha acesso a um acervo 
online é uma maneira de 
reduzir os danos até o fim 
da quarentena, ainda que 
sem a experiência - e o 
faturamento - das salas de 
cinema convencionais.
Já que não é possível rea-
lizar visitas ao cinema, a 
solução é recriar o passeio 
em casa, atividade que 
pode ser divertida princi-
palmente para quem tem 
crianças em casa, ajudan-
do os pequenos a se sen-
tirem mais confortáveis 
durante a quarenta. A ex-
periência fica ainda me-
lhor com uma TV 65 po-
legadas ou similar, criando 
um efeito de tela de cine-
ma. Um lanche divertido, 
como pipoca, refrigerante 
e balas, é obrigatório para 
deixar a sessão ainda mais 
completa.
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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


