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A Gazeta dos Municípios

Pindamonhangaba
ultrapassa os 1000

vacinados contra covid-19

Sebrae oferece 375 vagas para empresas 
em projeto gratuito de inovação no Vale do 

Paraíba, Vale Histórico e Litoral Norte

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura iniciou, na quin-
ta-feira (21), a imunização 
contra a covid-19 em Pin-
damonhangaba. Até o final 
desta última segunda-feira 
(25), 1046 pessoas haviam 
recebido a vacina.
Como Pinda recebeu ape-
nas 1800 doses do Minis-
tério da Saúde e Governo 
do Estado - equivalente a 
cerca de 1/3 dos cerca de 
6 mil profissionais de saú-
de do município - a vaci-
nação foi iniciada pelos 

Com o objetivo de promo-
ver a competitividade das 
micro e pequenas empre-
sas, o Sebrae abre inscri-
ções gratuitas para o pro-
grama Agentes Locais de 
Inovação (ALI) em todo 
o Vale do Paraíba, Vale 
Histórico e Litoral Norte. 
O projeto é uma parceria 
entre Sebrae e CNPq para 
atender os pequenos ne-
gócios formalizados com 
CNPJ ativo que estejam 
em um momento empre-
sarial de busca pelo desen-
volvimento de novos pro-
dutos, serviços ou modelo 
de negócios.
Ao todo são 375 vagas na 
região. As inscrições po-
dem ser feitas por MEs 
(microempresas) e EPPs 
(Empresas de Pequeno 
Porte) até o dia 20 de feve-
reiro pelo site. Mais infor-
mações pelo telefone 0800 
570 0800.

profissionais da linha de 
frente, ou seja, que atuam 
nas UTIs, SAMU, gripá-
rios, entre outros, estando 
em contato direto com os 
pacientes infectados.
No sábado (23), foram 
vacinados os idosos das 
instituições assistenciais, 
e foi dada continuidade à 
vacinação dos profissio-
nais de saúde do Pronto-
-Socorro, UPA de Moreira 
César, UPA do Araretama, 
Hospital Campanha, Hos-
pital 10 de Julho, priori-

A metodologia utilizada 
no ALI é inspirada no pro-
cesso de desenvolvimen-
to de novas soluções por 
meio de uma pesquisa das 
necessidades dos clientes, 
analisando alternativas 
que poderiam ser ocupa-
dos por produtos e servi-
ços inovadores que hoje 
não são atendidos pelas 
soluções já existentes no 
mercado.
O projeto ALI terá início a 
partir de 8 de março até o 
final do primeiro semestre 
de 2021. O foco estará nas 
empresas que se encon-
tram com dificuldades em 
alavancar seu faturamento 
por terem alcançado um 
estágio em que os pro-
dutos e serviços atuais já 
alcançaram um limite de 
participação, auxiliando o 
empreendedor a lançar no-
vas soluções para ampliar 
sua participação no mer-

zando aqueles que atuam 
nas alas covid-19.
Nesta semana, um lote 
com 1360 doses da vaci-
na de Oxford/AstraZene-
ca deve chegar à cidade 
e uma nova parcela dos 
profissionais de saúde será 
imunizada. 
As pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina 
Coronav deverão aguardar 
o novo lote que o Gover-
no do Estado enviará nos 
próximos dias, para tomar 
a segunda dose.

cado. O projeto contempla 
ainda atividades coletivas 
e acompanhamento indi-
vidual realizado por um 
bolsista do CNPq, com a 
supervisão dos especialis-
tas do Sebrae.
Para a analista de negócios 
e uma das gestoras do pro-
jeto na região, Priscila Ta-
nihara, é fundamental que 
a inovação gerada pelo 
Agente Local de Inovação 
traga resultados concretos 
para a empresa, tais como 
aumento de faturamento e 
redução de custos. 
“O Agente Local de Ino-
vação terá o objetivo de 
desmistificar a inovação 
para o pequeno negócio, 
assim como aproximar os 
diversos atores do ecos-
sistema de inovação, co-
nectando quem necessita 
inovar com empresas que 
fornecem soluções inova-
doras”.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2021 – Proc. Adm. Nº 
451/2020 - Objeto: Contratação de Empresa para Serviço de Manu-
tenção e Fornecimento de Peças, para o Veículo Sprinter 315, Placa 
DJL 4859 (Ambulância) - Contratante: Prefeitura Municipal de Potim 
- Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 
CNPJ: 61.591.459/0010-92 - Valor: R$ 20.882,10 - Data: 26/01/2021 
– Base Legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.
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Saiba quais são os 10 serviços 
mais procurados em São Paulo

Máscaras e isolamento continuam
essenciais, dizem especialistas

Essa semana, a cidade de 
São Paulo completou 467 
anos de história. Ocupan-
do o posto de capital mais 
populosa do país e conhe-
cida como a locomotiva 
do Brasil, a cidade gerou 
10,20% de toda a rique-
za nacional do PIB entre 
2017 e 2018, de acordo 
com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com o 
GetNinjas, maior app de 
contratação de serviços da 
América Latina, janeiro 
é o mês em que as pesso-
as mais buscam serviços 
pela plataforma. Só em 
São Paulo, a busca por 

O início da vacinação no 
Brasil e em outros países 
não significa que as pes-
soas devem retomar uma 
rotina semelhante à de 
antes da pandemia. A pró-
pria Organização Mundial 
da Saúde (OMS) já indi-
cou que a imunização de 
rebanho pela vacinação 
não deverá ser atingida 
em 2021. A declaração 
foi feita este mês pela dra. 
Soumya Swaminathan, da 
OMS.
“Mesmo que as vacinas 
comecem a proteger os 
mais vulneráveis, não 
atingiremos nenhum nível 
de imunidade na popula-
ção ou imunidade de reba-

serviços cresceu 39% em 
dezembro, em relação ao 
mesmo período de 2019.
Em uma lista inédita, o 
app levantou quais foram 
os 10 serviços mais pro-
curados em 2020 pelos 
consumidores em todo o 
estado de São Paulo. Con-
fira a seguir: 1 - Mudanças 
e carretos (mais de 108 mil 
pedidos realizados);
2 - Pedreiro (mais de 103 
mil);
3 - Montador de móveis 
(mais de 73 mil);
4 - Eletricista (mais de 66 
mil);
5 - Diarista (mais de 65 
mil);

nho em 2021. Mesmo que 
aconteça em alguns países, 
não vai proteger as pessoas 
ao redor do mundo”, disse 
ela, em entrevista coletiva, 
no dia 11 de janeiro.
Soumya elogiou o esforço 
dos cientistas na produção 
de não apenas uma, mas 
várias vacinas contra a co-
vid-19, algo que, na sua 
opinião, era impensado há 
um ano. Ela acrescentou 
que as medidas de conten-
ção da pandemia devem 
continuar sendo praticadas 
até o fim deste ano, “pelo 
menos”.
Esse raciocínio é acom-
panhado por especialistas 
aqui no Brasil. Segundo 

6 - Conserto de celular 
(mais de 64 mil);
7 - Conserto de televisão 
(mais de 58 mil);
8 - Encanador (mais de 53 
mil);
9 - Advogado (mais de 52 
mil);
10 - Conserto de geladeira 
e freezer (mais de 52 mil).
O aplicativo possui mais 
de 500 tipos de serviços 
que são oferecidos pelos 
mais de 1,7 milhão de pro-
fissionais cadastrados em 
todo o Brasil. Para mais 
informações sobre a con-
tratação de serviços, aces-
se o site ou aplicativo do 
GetNinjas.

eles, a população não pode 
relaxar porque a vacina-
ção começou. “Quando 
observamos nossa realida-
de no Brasil e as dificul-
dades que estamos tendo, 
a gente realmente passa a 
pensar que isso [o fim da 
pandemia] vai ser talvez 
em 2022 e olhe lá”, disse 
a médica infectologista e 
professora de medicina Jo-
ana D’arc Gonçalves. “A 
gente está vendo a guerra 
que é com essas poucas 
doses disponíveis no Bra-
sil e nem temos a pers-
pectiva de ter mais doses, 
por causa de todos esses 
conflitos, as dificuldades 
internacionais”, acrescen-

tou.
Ela lembra que as vacinas 
apresentam particularida-
des que, de uma forma ou 
de outra, são entraves para 
sua distribuição. Seja uma 
necessidade de armazena-
mento em temperaturas 
muito baixas, seja a difi-
culdade de produção de 
insumos aqui no país. A 
médica recomenda que a 
população não veja a che-
gada da vacina como algo 
muito próximo e mante-
nha os cuidados tomados 
em 2020.
“A gente teve uma gota de 
esperança neste oceano de 
problemas. Temos que se-
gurar a nossa onda, saber 
que o insumo existe, mas 
que precisaremos de um 
pouco mais de paciência. 
Não é tão fácil produzir ra-
pidamente [uma vacina]”.
Vacinados e com máscara
De acordo com o presiden-
te da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), 
Juarez Cunha, a imuniza-
ção de rebanho só deverá 
ser alcançada se o míni-
mo de 60% da população 
estiver vacinada. Mas 
ele destaca que, mesmo 
que o Programa Nacional 
de Imunização (PNI) do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) seja sólido e con-
sigamos vacinar parte da 
população brasileira até o 
fim do ano, o vírus ainda 
estará em circulação. E faz 
um alerta: mesmo os va-
cinados devem continuar 
adotando isolamento so-
cial, álcool em gel e más-
cara.
“Nenhuma vacina é 100% 
eficaz. Com a vacina, a 
pessoa tem uma chance 
muito grande de se prote-
ger das formas moderadas 

e graves, mas não elimina 
a possibilidade de contrair 
a doença. Estando com a 
doença, ela vai transmitir 
para outros. Não dá para 
correr esse risco”.
Existe ainda o componen-
te social dessa medida. Se 
todas as pessoas vacina-
das pararem de usar más-
cara, isso pode, na visão 
de Cunha, desmobilizar a 
população como um todo 
para o uso dessa barrei-
ra contra a covid-19. Ve-
remos mais pessoas sem 
máscara, estimuladas pe-
los vacinados. “E como 
as pessoas vão saber se 
aquela pessoa já foi vaci-
nada?”, questiona.
Além disso, mesmo que 
parte da população do país 
se vacine ainda este ano, 
existirão “bolsões de vul-
neráveis”. São comunida-
des, bairros ou grupos de 
pessoas com poucos ou 
nenhum vacinado, onde 
haverá circulação do ví-
rus. Esse conceito pode 
ser reproduzido em es-
cala mundial. Afinal, em 
um cenário onde ainda 
há pouca vacina disponí-
vel, os países que saem na 
frente são os que têm mais 
dinheiro para comprá-las 
mas, em algum momento, 
os demais entrarão na par-
tilha.
“Para termos uma prote-
ção coletiva, precisamos 
ter ótimas coberturas va-
cinais em todos os países. 
Isso vai levar um tempo 
porque os países mais 
pobres terão que receber 
muitas vacinas no momen-
to em que elas começarem 
a ser distribuídas para eles. 
Essas vacinas vão demorar 
ainda mais, provavelmen-
te começam a ser distri-

buídas no segundo semes-
tre”, analisou o presidente 
da SBIm.
Cunha reiterou a importân-
cia dessas medidas “não 
farmacológicas”, como 
uso de máscara, distancia-
mento social e higieniza-
ção constante das mãos. 
Medidas simples, mas 
eficientes, no combate ao 
novo coronavírus. “São as 
únicas medidas que temos 
até agora que demonstram 
que diminuem a doença, 
a hospitalização e a mor-
te. Independentemente de 
começarmos a vacinar, 
de vacinar um percentual 
grande da população, va-
mos ter que continuar com 
essas medidas por muito 
tempo”.
Imunização de Rebanho
Especialistas estimam que 
para tirar um vírus de cir-
culação, é necessário ter 
em torno de 60% a 70% 
de pessoas vacinadas. 
“Depende da eficácia da 
vacina”, diz Joana D’arc. 
“Quanto maior a eficácia, 
pode-se até ter um número 
de imunizados menor que 
70%”. Por meio da vaci-
nação em massa, o Brasil 
já conseguiu imunizar sua 
população contra uma sé-
rie de doenças perigosas.
Varíola, sarampo, rubéola, 
caxumba e meningite são 
alguns dos casos. A polio-
mielite, que ainda tem sur-
tos em vários países, foi 
controlada no Brasil. No 
passado, inúmeras crian-
ças morreram de catapo-
ra, hoje controlada. “Teve 
país que erradicou o cân-
cer de colo de útero só por 
meio da vacina contra o 
HPV”, destacou a infecto-
logista.
Via Agencia Brasil


