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A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Marcelo da 
Rocha Santiago, manifesta votos de APLAUSO e RECONHECIMENTO A biomedica , 
baiana JAQUELINE GOES DE JESUS, uma das cientistas escolhidas pela fabricante de 
brinquedos Mattel, para ser homenageada com a boneca Barbie, responsavel pelo 
sequenciamento genetico do novo corona virus 48 horas depois dos primeiros casos de 
Covid-19 na America Latina.

JUSTIFICATIVA

Justifico a referida mogao, tendo em vista que Jaqueline prestou urn servigo de 
alta grandeza, que vai alem das fronteiras do nosso pals, e urn orgulho para nos 
Brasileiros, estarmos aqui hoje, imunizados ou sendo imunizados a todos com a vacina, 
para que assim possamos retomar nosso processo no dia a dia e continuarmos na luta por 
uma sociedade melhor.

Temos muito a agradecer a Doutora Jaqueline Goes, que coordenou urn trabalho 
inedito, realizado pelo Institute Adolfo Lutz, em conjunto com a Universidade de Sao Paulo 
(USP) e Universidade de Oxford, fundamental para os trabalhos que resultaram nas 
diversas vacinas contra a Covid-19.

A descoberta foi considerada tao importante para a ciencia brasileira, que na Italia, 
por exemplo, que foi o foco de expansao da doenga na Europa, nao havia sido obtido ate o 
inicio do mes de margo, esse sequenciamento.

Esta homenagem, feita atraves da criagao da boneca Barbie, pode inspirar outros 
profissionais, que vale a pena se dedicar a urn proposito, em especial, e urn 
reconhecimento que reflete em todas mulheres que batalham dia a dia por uma sociedade 
melhor, seja no trabalho, em casa ou nas associagoes comunitarias.

Jaqueline e uma inspiragao de forga para continuar nas conquistas, na busca por 
paridade de genero na ciencia, e em qualquer aerea, representa as mulheres que lutam, 
aquelas que estao no dia a dia tendo tres turnos para sobreviver, trabalhar, cuidar dos 
filhos e estudar.
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Cajamar, 12 de agosto de 2021.

Doutora

Encaminhamos a Vossa Excelencia copia autentica Mogao de 
Aplausos n° 06/2021, de autoria da nobre Vereador: Marcelo da Rocha Santiago, 
apresentada e aprovada na 11a Sessao Ordinaria, realizada no dia 11 de agosto 
de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhora
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