
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 26-27-28 DE JUNHO DE 2021 EDIÇÃO 3005  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Em Ubatuba, feriado de
São Pedro Pescador altera

expediente de serviços públicos

Prêmio de R$190 milhões da 
Quina de São João será
sorteado neste sábado

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que, devido ao 
ponto facultativo na se-
gunda-feira (28) e ao fe-
riado municipal alusivo a 
São Pedro Pescador na ter-
ça-feira (29), encerra  suas 
atividades às 17 horas da 
sexta-feira (25), e retoma 
os serviços  normalmente 
na  quarta-feira (30), a par-
tir das 8 horas.
A cidade continua seguin-
do o Plano São Paulo de 
combate à Covid-19, cuja 
fase de transição permane-
ce até  15 de julho. Desta 
maneira, estabelecimentos 
comerciais, galerias, sho-
ppings, restaurantes, sa-
lões de beleza, barbearias, 
academias e espaços cul-
turais funcionam entre 6h 
e 21h - sendo que devem 
respeitar 40% da capaci-
dade. Após 21h, restauran-
tes podem funcionar ape-

Os apostadores da Qui-
na de São João têm até 
as 19h deste sábado (26) 
para concorrer aos R$ 190 
milhões que serão pagos 
pelas Loterias CAIXA. O 
prêmio da Quina de São 
João (concurso 5.590 da 
Quina) não acumula.
O sorteio será realizado a 
partir das 20h deste mes-
mo sábado (26) no espaço 
Loterias CAIXA, localiza-
do no Terminal Rodoviá-
rio do Tietê, em São Paulo. 
A transmissão será ao vivo 
pelas redes sociais das Lo-
terias CAIXA (perfil @
LoteriasCAIXAOficial no 
Facebook e canal CAIXA 
no Youtube).
Para jogar, basta marcar de 

nas no sistema delivery.
Unidades de Saúde
Todos os postos da Estra-
tégia de Saúde da Famí-
lia (ESF) funcionam nor-
malmente até às 17 horas 
desta sexta-feira (25), e 
reabrem normalmente na 
quarta-feira (30), a partir 
das 7 horas. Permanecem 
abertos durante todo o fe-
riado:
O Pronto Atendimento da 
Maranduba, com funcio-
namento diário 24 horas;
O Centro de Atendimen-
to para Enfrentamento à 
Covid-19 (CAE) Cícero 
Gomes, que funciona dia-
riamente, inclusive finais 
de semana e feriados, das 
7h às 19 horas. O endereço 
é rua Batista de Oliveira, 
199 - Centro e a entrada 
é pela av. Prof. Thomaz 
Galhardo. Serão atendidas 
no CAE somente pessoas 

5 a 15 números dentre os 
80 disponíveis e torcer. O 
apostador ainda pode dei-
xar para o sistema escolher 
os números, por meio da 
Surpresinha. Ganham prê-
mios os acertadores de 2, 
3, 4 ou 5 números.
Se não houver ganhado-
res na faixa principal, com 
acerto de 5 números, o 
prêmio será dividido entre 
os acertadores da 2ª faixa 
(4 números) e assim por 
diante. 
As apostas podem ser fei-
tas nos volantes específi-
cos ou nos de concursos 
regulares em qualquer lo-
térica do país, no app Lo-
terias CAIXA e no Portal 
Loterias CAIXA.

com sintomas gripais;
A Santa Casa - que ofe-
rece atendimento diário 
regular 24 horas. Em caso 
de emergências, acione o 
SAMU - Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia - pelo 192.
Coleta de lixo
Realizada pela Sanepav, 
a coleta de lixo funciona 
com a programação pre-
vista nos bairros, sem alte-
ração, seguindo cronogra-
ma já divulgado no site da 
Prefeitura.
Importante: A vacinação 
contra Covid-19 está sus-
pensa desde o início da 
tarde de hoje, quinta-feira 
(24), devido à falta de do-
ses. A previsão é retomar 
a vacinação a partir da 
quarta-feira, 30 de junho, 
em quatro polos: Comtur, 
Ipiranguinha, Maranduba 
e São Francisco.

Caso apenas um ganhador 
leve o prêmio da Quina de 
São João e aplique todo o 
valor na Poupança da CAI-
XA, receberá, no primeiro 
mês, mais de R$ 383 mil 
em rendimentos. O dinhei-
ro do prêmio é suficiente 
para comprar 700 imóveis 
no valor de R$ 271,4 mil 
cada.
Combo especial do sorteio
No portal Loterias CAI-
XA, é possível adquirir 
um combo especial do sor-
teio com 15 apostas para o 
concurso 5.590. Também é 
possível apostar em quatro 
outros combos contendo 
apostas de diversas moda-
lidades, além do concurso 
especial.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 021/2021 – No dia 25 
de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens 02, 04, 05, 06, 08, 09, 19, 22, 24, 44, 50, 65, 91, 98, 103, 104 
e 109 do Pregão Nº 021/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insu-
mos Hospitalares, às empresas: ALFALAGOS LTDA, com valor total 
de R$ 12.061,60, CENTROVALE SOLUÇOES PARA SAUDE EIRELI 
com valor total de R$ 3.770,00, CIRURGICA UNIAO LTDA, com valor 
total de R$ 15,50, FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com valor 
total de R$ 3.581,00, HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, com valor 
total de R$ 1.433,00, MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, com valor total de 
R$ 90.000,00, N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com valor total 
de R$ 750,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata de 
Registro de Preço no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso 
Público 01/2019 - CARGOS:  AGENTE ADMINISTRATIVO - A relação 
de classificados na integra e demais informações estão disponíveis 
no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os 
candidatos aprovados serão também convocados por correspondên-
cia conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 25 de JUNHO 
de 2021.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal
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Vacinação de pessoas com 42 anos ou mais sem comorbidades 
continua na sexta-feira em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba conti-
nua, nesta sexta-feira (25), 
a vacinação para pessoas 
de 42 anos ou mais sem 
comorbidades. A Secreta-
ria de Saúde da Prefeitu-
ra informou que aguarda 
Estado enviar mais lotes 
de vacinas, para poder am-
pliar o público atendido.
O drive-trhu no Parque 
da Cidade também con-
tinua, das 9h às 15 horas, 
somente para este público. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido correta-
mente. Confira a progra-
mação completa da vaci-
nação desta sexta-feira:
Primeira dose
* Shopping Pátio Pinda, 
das 8 às 11h e das 13 às 
16 horas: Pessoas com 42 

anos ou mais sem comor-
bidades; Trabalhadores 
da saúde (1ª e 2ª dose) de 
18 anos ou mais; Estagi-
ários da Saúde que reali-
zam atendimento direto ao 
público, com 18 anos ou 
mais; trabalhadores de clí-
nicas e consultórios (todos 
os profissionais e apoio) 
com 18 anos ou mais; cui-
dadores de idosos ou dou-
las de 18 anos ou mais; 
motoristas e cobradores de 
ônibus do transporte públi-
co. * Pessoas com 42 anos 
ou mais e sem comorbida-
des podem se vacinar tam-
bém nos seguintes postos: 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César, CIAF/Saúde 
da Mulher e Centro Dia 
do Idoso, das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 16 horas; 
UBS Ipê 2 somente das 8 
às 11 horas. * Pessoas com 

comorbidades definidas 
pelo Estado com 18 anos 
ou mais; transplantados, 
pacientes de hemodiálise 
ou síndrome nefrótica am-
bos com 18 anos ou mais; 
pessoas com síndrome 
de down com 18 anos ou 
mais: Das 8 às 11 horas e 
das 13 às 15 horas: Centro 
Dia do Idoso, CIAF/Saúde 
da Mulher, CISAS Morei-
ra César, PSF Nova Espe-
rança e PSF Cidade Nova.
* Bosque da Princesa (8h 
às 11h e das 13h às 15h) 
e UBS Ipê 2 (das 13h às 
15h): Gestantes e puérpe-
ras com e sem comorbida-
des com 18 anos ou mais; 
profissionais da Educação 
Básica com 18 anos ou 
mais; e portadores de de-
ficiência permanente com 
18 anos ou mais.
Segunda dose
* Coronavac / Butantan: 

Sala de vacinas CIAF / 
Saúde da Mulher: Gestan-
tes e Puérperas, profissio-
nais da Educação e idosos 
com 62 anos ou mais. Das 
8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas. * AstraZeneca / 
Fiocruz: PSF Nova Espe-
rança (Araretama), CISAS 
Moreira César, CIAF / 
Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso Vila Rica: 
Idosos de 77 anos ou mais, 
das 13 às 15 horas. Regras 
gerais e específicas * To-
dos precisam levar um do-
cumento de identificação 
(RG ou CPF), comprovan-
te de endereço e o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site 
da Prefeitura). Originais e 
cópias. * Os trabalhadores 
de clínicas, consultórios 
e profissionais de saúde 
precisam comprovação 
do vínculo empregatício 
e atividade. Os que já re-
ceberam a primeira dose 
na data anterior devem 
seguir a data anotada na 
carteirinha para a aplica-
ção da segunda dose. * 
Os cuidadores de idosos e 
as doulas devem apresen-
tar documentos, registro 
de trabalho ou declaração 
com todos os dados dos 
empregadores, como RG, 
CPF, endereço comple-
to, telefone, assinatura. 
* Pessoas com síndrome 
de down, pacientes renais 
em tratamento de diálise 
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados em 
uso de imunossupressores 
precisam apresentar lau-
do médico referente ao 
tratamento/diagnóstico. 
Para os últimos, também 

é recomendável a apre-
sentação de receita médica 
do medicamento imunos-
supressor em utilização 
pelo paciente. Originais e 
cópias. * Qualquer pessoa 
com comorbidades e que 
integre os grupos anun-
ciados deve apresentar 
comprovante da condição 
de risco por meio de recei-
tas, relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros pre-
viamente existentes em 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) também podem 
ser utilizados. Originais e 
cópias. No caso de pacien-
tes com hipertensão e que 
levarem a receita médica, 
ela deverá conter, no mí-
nimo, o nome de dois me-
dicamentos para controle 
da doença. * A orientação 
vale tanto para as pessoas 
na faixa etária quanto para 
as pessoas com down, em 
hemodiálise e transplan-
tados. * As grávidas e as 
puérperas precisam levar 
a carteira de acompanha-
mento de pré-natal. As 
puérperas também preci-
sam de cópia da certidão 
de nascimento do bebê. * 
Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
no SITE com número do 
CPF, nome completo e 
e-mail. Um link é envia-
do ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro. Após a con-
clusão, cada pessoa rece-
be um comprovante com 
QRCode para verificação 
de autenticidade, que deve 
ser apresentado no posto 
de vacinação juntamente 
com RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso a 

pessoa não localize o QR-
Code no e-mail, também 
é possível gerar o com-
provante por meio do site, 
digitando o CPF e impri-
mindo o documento. * Os 
funcionários das empresas 
vinculadas à Secretaria de 
Transportes Metropolita-
nos receberão um e-mail, 
enviado pela Prodesp, 
com um QRCode que ser-
virá de comprovação para 
ser vacinado, junto com 
uma identidade funcio-
nal e documento pessoal. 
Comorbidades definidas 
pelo Governo do Estado: 
insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doença da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas no adulto, 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implan-
tados, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arte-
rial resistente, hipertensão 
arterial estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossu-
primidos, anemia falcifor-
me, obesidade mórbida, 
cirrose hepática/cirrose A, 
B ou C, HIV, AVC, doen-
ças neurológicas, deficiên-
cia neurológica grave, es-
clerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica e doen-
ças hereditárias degenera-
tivas do sistema nervoso 
ou muscular.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Quando você não paga na entrada paga na saída
Até parece que não existem graves problemas econômicos e sociais 
que venham ocupar espaços na mente de nossos dirigentes. Uma serie 
de assuntos quase sem importância e até mesmo onde não haveria de 
ter interferência do estado estão sendo tratados como se fossem cru-
ciais na vida do país, como por exemplo a cobrança de taxa de baga-
gem nas viagens aéreas. Compete só as companhias estabelecer os 
valores até porque existe um custo quando se transporta uma bagagem  
levando-se em conta o espaço ocupado, o peso e até mesmo a respon-
sabilidade pelo transporte que pode culminar com uma indenização em 
caso de dano ou extravio quando esta bagagem se perde. A bem da ver-
dade o estado deve sim se preocupar com a saúde, educação segurança 
e com o social, quando ao restante apenas deve editar normas discipli-
nadoras. É para isso que os contribuintes pagam seus elevados tributos. 
A justiça é paga salvo em casos de necessidade de justiça gratuita, os 
legisladores e executivo são pagos através de tributos, portanto car-
gos políticos e de tutela do estado são remunerados e assim devem ser 
exercidos por força da obrigação. E é aí que o poder público deve focar 
suas ações. A experiência de deixar por conta da administração pública 
setores onde a atuação privada deveria fazer tem demonstrado  a inefi-
ciência destas empresas estatais e comprovado que na maioria da vezes 
só servem para nomear apadrinhados políticos não vocacionados para 
dirigir empresas, como forma de cabide de emprego causando grandes 
prejuízos a nação e fonte de corrupção. Na mão da iniciativa privada 
estimula-se a livre concorrência, a gestão ficando mais enxuta pro-
porciona um baixo custo para o consumidor, e é assim que a historia 
tem comprovado. Um país grande com economia forte como o Brasil 
precisa de grandes atitudes e soluções e não preocupação com coisas 
menores que de nada servirão para levar o país ao seu justo e merecido 
desenvolvimento que e fator importante para que haja realmente a tão 
esperada justiça social

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.
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2º Prêmio Fundação Grupo 
Volkswagen abre inscrições

Eduardo Bolsonaro publica foto 
de outdoor em Caçapava e chama 

a oposição de ‘vagabundos’

PM apreende mais de 26,5 kg 
de maconha em São José dos 
Campos; ninguém foi preso

Estão abertas as inscrições 
para a 2ª edição do Prêmio 
Fundação Grupo Volkswa-
gen, realizado em parceria 
com a Yunus Corporate, 
unidade de inovação so-
cial corporativa da Yu-
nus Negócios Sociais. A 
premiação irá reconhecer 
projetos de impacto social 
de todo o Brasil, alinhados 
à missão da Fundação e às 
suas três causas de atua-
ção: mobilidade urbana, 
mobilidade social e inclu-
são de pessoas com defici-
ência.
Durante o processo, serão 
selecionadas seis organi-
zações sem fins lucrativos 
para participar do Progra-
ma de Aceleração, com 
duração de doze semanas. 
Essa etapa inclui capa-
citação, mentorias com 
especialistas, consultoria 

“Os vagabundos foram 
mexer com quem estava 
quieto...Se deram mal”. 
Essas foram as palavras 
iniciais que o deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) usou para publi-
car uma foto no qual mos-
tra uma nova publicidade 
em um painel na Avenida 
Brasil, em Caçapava, de-
monstrando apoio ao pre-
sidente da República. O 
mesmo painel foi usado 
dias atrás para uma outra 
publicidade onde respon-
sabilizava o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) pelo atraso das vacinas 
contra a Covid-19 no Bra-
sil. Ainda na publicação, 
o deputado parabeniza os 
autores do novo outdoor. 
“Parabéns ao pessoal da 

A Polícia Militar apreen-
deu uma caixa com table-
tes de maconha na tarde 
desta quinta-feira (24) em 
São José dos Campos. 
De acordo com a PM, após 
um patrulhamento no Jar-
dim Aquárius, houve uma 
solicitação para uma ocor-

customizada e incentivo 
à criação de redes, por 
meio de atividades e en-
contros on-line. Após essa 
fase inicial e a apresenta-
ção virtual dos projetos a 
uma banca julgadora, três 
organizações sociais serão 
escolhidas e premiadas 
com R$ 100 mil cada uma. 
Além disso, ao longo de 
2022, elas terão suas ações 
acompanhadas pela Fun-
dação e a Yunus, com foco 
em seu desenvolvimento 
institucional. 
As linhas de atuação dos 
projetos elegíveis incluem, 
entre outros temas, gera-
ção de renda em territórios 
vulneráveis e periféricos, 
empreendedorismo femi-
nino, educação inclusiva 
para pessoas com defici-
ência e tecnologias e ino-
vação para a mobilidade 

Direita Caçapava por di-
vulgar a verdade”, escre-
veu. 
Crítica
O outdoor anterior onde 
foi exposto uma crítica ao 
presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), dividiu 
opiniões. O texto dizia: 
“Você sabia que Bolsona-
ro recusou 14 propostas 
para comprar vacina? Por 
isso que seu negócio está 
fechado, a economia está 
quebrada e sua vida não 
volta ao normal. #Caça-
pavensesIndignados”. O 
caçapavenses indignados, 
no final do texto, deixou 
muita gente furiosa. 
“Esse outdoor não me re-
presenta. Sou Bolsonaro. 
Que venha 2022”, disse 
uma usuária em uma rede 

rência em um mercado do 
bairro. O segurança do 
estabelecimento informou 
que uma mulher não iden-
tificada deixou uma caixa 
no chão do estacionamen-
to. Ao perceber a presença 
do segurança, a mulher fu-
giu. 

urbana. As inscrições es-
tarão disponíveis de 24 
de junho a 21 de julho de 
2021, às 18h, horário de 
Brasília. Para conhecer o 
edital e se inscrever.
Diversidade e inclusão: 
Em linha com os valores 
e a estratégia de investi-
mento social da Funda-
ção Grupo Volkswagen, 
os critérios de seleção dos 
finalistas para o Programa 
de Aceleração englobam 
o incentivo à diversidade, 
tanto da equipe responsá-
vel pela organização quan-
to do público-alvo dos 
projetos inscritos. Nesse 
sentido, serão levados em 
conta aspectos relaciona-
dos à raça, gênero, orien-
tação sexual, idade e de-
ficiência, além da região 
de origem da organização 
social.

social. Outro, foi mais 
agressivo. “Ue, é só der-
rubar isso! É propaganda 
fake!”, escreveu. Dias de-
pois o outdoor com a crí-
tica ao presidente foi quei-
mado. 
Apoio
Um grupo em apoio ao 
presidente Bolsonaro, fez 
uma publicidade na mes-
ma estrutura, no mesmo 
local da anterior que diz: 
“Somos o 4º país do mun-
do no ranking com o maior 
número de pessoas vacina-
das. ‘Estarei junto ao povo 
todos os dias pelas liber-
dades individuais do nos-
so povo!’ Deus, Pátria e 
Família. Direita Caçapava 
Independente”. 
Não há informações sobre 
os autores da publicidade. 

Segundo os policiais, ao 
vistoriar a caixa, descobri-
ram 28 tabletes de maco-
nha, totalizando mais de 
26,5 quilos da droga.
A mulher que teria deixa-
do a caixa com os tabletes 
da droga, não foi encontra-
da. 
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Parabéns Pinda 10 de
julho 316  anos

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou sí-
tio com ranchos e pastaria,  
foi João do Pra-
do Martins, em 1643.
A “paragem” estava fada-
da a se desenvolver rapi-
damente, já que suas terras 
eram excelentes; o clima 
ameno e sua posição geo-
gráfica a tornavam passa-
gem obrigatória dos via-
jantes que se deslocavam 
de São Paulo para Minas 
Gerais através do Vale do 
Paraíba. Por volta de 1680,  
Pindamonhangaba já era 
um povoado, vinculado 
ao Termo (Município) 
de Taubaté. Data dessa 
época a construção do 
primeiro templo, a cape-
la de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho.
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu fo-
ros de vila, por ato da 
Rainha Dona Catarina, 
ficando, portanto, politi-

camente emancipado de 
Taubaté. Por isto, o Dez 
de Julho é a data mag-
na de Pindamonhangaba,  
que não tem uma data 
de fundação, mas sim de 
emancipação. Durante 
o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamo-
nhangaba uma atividade 
agropastoril, com predo-
minância da cultura de 
cana-de-açúcar e a pro-
dução de açúcar e aguar-
dente, em engenhos.
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário 
nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Mu-
nicípio a partir dos anos 
de 1820. Duas décadas 
após, Pindamonhangaba  
se tornou um grande cen-
tro cafeeiro, apoiado em 
suas terras férteis e na 
mão-de-obra escrava. 
Nessa época, foram cons-
truídos o Palacete 10 de 
Julho, o Palacete Viscon-
de da Palmeira, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
São José e outros grandes 
casarões. A Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, construída nos 
primeiros anos dos 1700, 
foi remodelada, ganhando 
sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que 
ganhou do cronista e po-

eta Emílio Zaluar o título 
de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no final 
da década de 1920, não 
tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão 
das terras, a libertação dos 
escravos e a crise econô-
mica mundial. A partir 
daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se 
apoiar na constituição de 
uma importante bacia lei-
teira, em extensas culturas 
de arroz e na produção de  
hortigranjeiros. Foi uma 
época de pequeno cres-
cimento econômico, que 
se estendeu até o final da 
década de 1950, quan-
do o Município entrou 
no ciclo pré-industrial. O 
período de 1970 a 1985 
foi, para Pindamonhan-
gaba, uma fase de cres-
cimento industrial extre-
mamente acelerado, que 
mudou, profundamen-
te, a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.

Novo lote com 936 mil
doses de vacina da Pfizer 

chega a Campinas

Hotel brasileiro é eleito 
como o melhor do mundo

Um novo lote com vaci-
nas contra a covid-19 da 
Pfizer/BioNTech chegou 
na noite de ontem, quin-
ta-feira (24), no aeroporto 
internacional de Viraco-
pos, em Campinas (SP). 
A remessa, que partiu de 
Miami, nos Estados Uni-
dos, tem 936 mil doses do 
imunizante.
Na última terça-feira (22), 
a Pfizer já havia entregue, 
também em Viracopos, 
um lote com 528 mil do-

A pandemia adiou os pla-
nos de viagem de milhares 
de pessoas. Com fronteiras 
fechadas e voos cancela-
dos, o turismo foi um dos 
setores mais prejudicados 
pelas medidas de restrição 
que precisaram ser ado-
tadas. Com o surgimento 
de vacinas contra o novo 
coronavírus e o avanço da 
campanha de imunização 
pelo mundo, aos poucos, o 
setor está voltando a aque-
cer. Algumas cidades já 
estão permitindo a entrada 
de turistas e a abertura de 
bares e restaurantes para 
consumo no local.
Com este cenário em vista, 
os futuros viajantes já po-
dem começar a planejar a 
próxima viagem e contar 
com a ajuda do Travellers’ 
Choice 2021, prêmio que 
reconhece os 25 melhores 
hotéis do mundo, basea-
do nas avaliações de hós-
pedes. De resorts de luxo 
a hotéis boutiques, a lista 
oferece uma gama variada 
de acomodações para to-
dos os gostos.
E o primeiro lugar da lista 
é brasileiro! O Colline de 

ses da vacina. A farmacêu-
tica prevê o envio de uma 
nova remessa no próximo 
domingo (27), de 936 mil 
imunizantes. 
De acordo com a farma-
cêutica, as entregas desta 
semana fazem parte do 
acordo firmado em 19 de 
março, de disponibilização 
de 100 milhões de vacinas 
ao Brasil até o final do ter-
ceiro trimestre deste ano.
Com a remessa de hoje, já 
são 16 lotes recebidos pelo 

France, localizado na ci-
dade de Gramado, na serra 
gaúcha, foi considerado o 
melhor hotel do mundo - 
uma grande conquista para 
o turismo do país. O em-
preendimento traz todo o 
charme francês para terras 
tupiniquins, oferecendo 
um serviço quatro estrelas 
exclusivo. Suas 34 suítes 
proporcionam todo o con-
forto para os hóspedes, 
possuem design moderno 
com mobiliário esculpido 
à mão e uma fragrância 
exclusiva.
O Travellers’ Choice 2021 
também apresentou uma 
lista com os 25 melhores 
hotéis do Brasil, sendo 
que seis destes também 
ficam em Gramado. A re-
gião possui uma estrutura 
hoteleira complexa e di-
ferenciada, sendo um dos 
destinos mais procurados 
do Brasil e de países vizi-
nhos, principalmente Ar-
gentina e Uruguai. Além 
do Colinne de France, ga-
nham destaque os hotéis 
Ritta Höppner, Valle D’In-
canto Midscale, Estalagem 
St. Hubertus, Hotel Refú-

país por esse contrato. Se-
gundo balanço da Pfizer, 
cerca de 13 milhões de 
doses terão sido entregues 
até o próximo domingo.
Em maio, o Ministério da 
Saúde e o laboratório assi-
naram um segundo contra-
to que prevê mais 100 mi-
lhões de doses para o país, 
com previsão de chegada 
até dezembro de 2021, to-
talizando a entrega de 200 
milhões de doses ao Bra-
sil.

gio da Montanha e Hotel 
Casa da Montanha.
O segundo e o terceiro lu-
gares do ranking mundial 
ficaram com Suíça e Gré-
cia, respectivamente. O 
famoso The Omnia, loca-
lizado na região dos Alpes 
suíços, oferece uma nova 
experiência de chalé na 
montanha, com uma arqui-
tetura contemporânea que 
une o rústico ao chique. O 
Sani Dunes, por sua vez, é 
um resort de luxo rodeado 
por praias de areia bran-
quinha e águas cristalinas; 
do lado de dentro, pre-
senteia o hóspede com a 
maior piscina aquecida de 
toda a Grécia, distribuída 
por incríveis 3.500 m².
Para quem ficou com 
vontade de aproveitar as 
estadias nestes hotéis, 
pesquisar sobre passa-
gens promocionais e pla-
nejar a próxima viagem é 
uma ideia que já pode ser 
colocada em prática no 
momento. Destinos inter-
nacionais e locais estão 
preparados para receber 
de volta turistas ávidos por 
novas experiências.
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Hospital Campanha da Cidade Nova realiza projetos 
artísticos para ajudar pacientes vencerem a Covid-19

O Hospital Campanha Ci-
dade Nova em Pindamo-
nhangaba, está realizando 
uma ação inovadora e cria-
tiva para ajudar os pacien-
tes a vencer o período de 
internação na luta contra 
a Covid-19. Com projetos 
artísticos e de convivência 
social, batizado de Projeto 
Criatividade, os profissio-
nais de saúde estão conse-
guindo amenizar a solidão 
da internação e gerar âni-
mo e coragem para o pa-
ciente suportar o tratamen-
to e superar o vírus.
As ações realizadas pro-
porcionam um salto qua-
litativo no serviço pres-
tado gerando resultados 
perceptíveis tanto para a 

equipe multidisciplinar 
quanto para os familiares 
dos pacientes, que rece-
bem o retorno do projeto 
nos boletins médicos en-
viados diariamente.
Uma das ações é o “Dia da 
Beleza”, que proporciona 
atividades como corte e 
pintura de unhas, aparar 
as barbas, elaboração de 
penteados e utilização de 
maquiagem.
“Respeitamos a individu-
alidade de cada paciente. 
Pedimos para a própria 
família que traga objetos 
que já são usados em casa, 
como um batom ou um 
esmalte, dando assim um 
acolhimento melhor para 
ele vencer o tratamento 

enquanto está na unidade”, 
afirmou a coordenadora da 
UPA Cidade Nova, Fabío-
la Sales Marreiro.
O “Domingo em Família” 
é uma outra iniciativa que 
visa amenizar a saudade e 
rever a família através de 
uma janela que faz a co-
nexão de forma segura e 
eficaz.
Uma das realizadoras do 
projeto, Jeniffer Acosta, 
afirma que “Os pacientes 
Covid-19 que estão em 
isolamento recebendo tra-
tamento médico sentem 
muito o efeito do isola-
mento e dentro da condi-
ções permitidas buscamos 
esse encontro no domingo, 
proporcionando uma me-

lhora no tratamento”.
Outra ação é o “Dr. Dan-
çarino”, em que o médico, 
enfermeiro ou técnico de 
enfermagem realiza a visi-
ta ao paciente usando rou-
pas coloridas, maquiagem 
e disfarces para chamar a 
atenção, cantar e dançar 
pequenos trechos de mú-
sicas escolhidas pelo pró-
prio paciente.
“Com essa interação ga-
nhamos a confiança e a 
credibilidade dos pacien-
tes, demonstrando um 
ambiente tranquilo e har-
monioso para a interna-
ção, auxiliando o desen-
volvimento e melhora do 
quadro focando sempre na 
recuperação e alta do pa-

ciente”, explicou Fabíola.
Dentro das normas hospi-
talares, outra iniciativa re-
alizada é o “Dia Atípico” 
em que é oferecido ao pa-
ciente, dentro de sua limi-
tação, um prato ou bebida 
diferente da rotina da dieta 
e que seja do seu gosto.
“O objetivo é demonstrar 
ao paciente que ele não 
está privado de tudo e 
que a internação será ape-
nas um processo ao qual 
o mesmo poderá usufruir 
extraindo boas lembranças 
desse período”, afirmou 
Fabíola. 
Outra ação que tem uma 
excelente aceitação é 
“Caixa de Memória” que 
é entregue para os familia-

res nas altas médicas com 
os pertences e as ativida-
des realizadas pelo Proje-
to Criatividade durante a 
hospitalização. A Caixa de 
Memória também pode ser 
entregue para familiares 
que tiveram a experiência 
da perda de seu ente que-
rido.
“Nesta caixa é colocada 
os pertences dos pacientes 
com mais carinho e cuida-
do para que as boas lem-
branças                  perma-
neçam.
A morte não encerra esse 
vínculo pois nada no mun-
do é capaz de apagar o 
amor”, ressaltou uma das 
responsáveis pelo projeto, 
Franciele Pereira.
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Ivermectina será estudada no tratamento após sintomas 
de covid-19 no Reino Unido

Cientistas da Universidade 
de Oxford, no Reino Uni-
do, estão testando o uso de 
ivermectina por pessoas 
com sintomas de covid-19. 
Mas atenção: eles apon-
tam que seria prematuro 
recomendar ivermectina 
contra a doença causada 
pelo novo coronavírus.
O estudo, chamado Prin-
ciple, vai fazer uma com-
paração das pessoas que 
receberam o medicamen-
to (que não tem eficácia 
comprovada contra co-
vid-19) com pacientes que 
recebem os cuidados nor-
mais do sistema público 
de saúde britânico, o NHS 
(equivalente ao SUS brasi-
leiro).
A mesma pesquisa mos-
trou que azitromicina era 
ineficaz contra a covid.
Mesmo sem ter eficácia 

comprovada contra a co-
vid, a ivermectina se po-
pularizou com a chegada 
da pandemia de covid-19: 
a partir do segundo semes-
tre de 2020, ela passou 
a ser apontada como um 
possível tratamento contra 
o novo coronavírus, ape-
sar da falta de evidências 
científicas suficientes para 
dar suporte a essa afirma-
ção.
No Brasil, o medicamen-
to é defendido, sem base 
científica, pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) como estratégia de 
combate ao coronavírus, 
dentro do chamado “kit 
covid” ou “tratamento pre-
coce”. No entanto, direto-
res de Unidades de Terapia 
Intensiva de hospitais de 
referência no Brasil ligam 
‘kit Covid’ a maior risco 

de morte.
Esse mix farmacológi-
co não é reconhecido ou 
chega a ser contra-indica-
do por entidades como a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Centro 
de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados 
Unidos e da Europa, a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e 
a Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI).
Usada para tratar infec-
ções parasitárias, como a 
oncocercose (cegueira do 
rio), transmitida por mos-
cas, a ivermectina também 
demonstrou matar vírus 
em laboratório – porém 
em doses muito mais al-
tas do que normalmente 
seriam prescritas para pes-
soas.
Aurora Baluja, aneste-

siologista e médica in-
tensivista, lembra que a 
ivermectina costuma ser 
administrada em partes do 
mundo onde há alta inci-
dência de infecções para-
sitárias.
Pacientes com covid que 
também estão lutando 
contra uma doença para-
sitária ao mesmo tempo 
provavelmente ficam mais 
vulneráveis e isso poderia 
explicar alguns de seus 
efeitos aparentemente po-
sitivos.
Embora tenha havido al-
guns resultados “promis-
sores” iniciais de pequenos 
estudos observacionais, o 
pesquisador-chefe adjunto 
do estudo Principle, pro-
fessor Richard Hobbs, dis-
se que seria “prematuro” 
recomendar a ivermectina 
para Covid. Os estudos 
observacionais analisam 
as pessoas que já estão to-
mando o medicamento, em 
vez de administrá-lo a um 
grupo representativo da 
população. Portanto, eles 
deixam de levar em conta 
as diferenças nos tipos de 
pessoas que podem esco-
lher aquele tratamento e 
outros fatores que podem 
ter influenciado a dissemi-
nação do vírus na época.
‘Padrão ouro’
Um estudo observacional 
sugeriu anteriormente que 

o antibiótico azitromici-
na pode estar ajudando os 
pacientes da covid – mas 
a pesquisa Principle mos-
trou mais tarde que o re-
médio era ineficaz.
Ensaios como o Principle 
são vistos como “padrão 
ouro” porque podem ter 
muito mais certeza de que 
estão sendo medidos os 
efeitos do remédio e não 
de outros fatores.
Apesar da falta de boas 
evidências até o momen-
to, a ivermectina tem sido 
adotada por médicos ou 
por pessoas que se auto-
medicam em países como 
Brasil, Bolívia, Peru, Áfri-
ca do Sul e Estados Uni-
dos. Nos EUA, o provedor 
SingleCare disse que 817 
receitas de ivermectina 
(que também pode ser usa-
da para tratar doenças de 
pele como rosácea) foram 
emitidas em janeiro e fe-
vereiro de 2021, em com-
paração com 92 no mesmo 
período de 2020.
Stephen Griffin, da Uni-
versidade de Leeds, no 
Reino Unido, disse que 
“muito parecido com o 
que aconteceu antes com a 
hidroxicloroquina, tem ha-
vido uma quantidade con-
siderável de uso off-label 
(uso diferente do aprovado 
em bula) desse remédio”, 
com base principalmente 

em estudos do vírus em la-
boratório, não em pessoas.
“O perigo com esse uso 
off-label é que o uso do 
remédio passa a ser im-
pulsionado por grupos de 
interesse específicos ou 
proponentes de tratamen-
tos não convencionais e 
se torna politizado”, dis-
se ele, acrescentando que 
este ensaio deve fornecer 
uma “resposta final” sobre 
se a ivermectina deve ou 
não ser usada para tratar o 
coronavírus.
A equipe da Universidade 
de Oxford disse que sele-
cionou a ivermectina para 
ser incluída no estudo por-
que estava “prontamente 
disponível globalmente” 
e era relativamente segura 
(embora possa ser tóxica 
em doses muito altas).
Dos seis outros medica-
mentos do estudo Princi-
ple para serem tomados 
em casa, apenas um (o 
esteroide inalado budeso-
nida) provou ser eficaz até 
agora.
Um projeto similar, o Re-
covery, de tratamentos 
para pacientes hospitali-
zados, descobriu que outro 
esteroide, a dexametasona, 
poderia ser usado no trata-
mento da covid. Acredita-
-se que o medicamento foi 
capaz de salvar mais de 20 
mil vidas no Reino Unido.


