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PÁG. 6

Nessa segunda-feira, o governador João Dória prorrogou a quarentena em todo o Estado até o dia 22 de abril

Fundo Social de Pinda 
incentiva confecção e uso 
de máscaras caseiras

O prefeito de Pindamo-
nhangaba Isael Domingues 
assinou, na sexta-feira 
(3), um novo decreto com 
punição severa para quem 
despejar entulhos e lixo 
em terrenos particulares 
e públicos do município. 

O decreto nº 5.766 regu-
lamenta os dispositivos 
do Código de Posturas do 
município e visa dar no-
vas regras para o manejo, 
acondicionamento, coleta, 
transporte e destino final 
dos entulhos.

Com base no posiciona-
mento do Ministério da Saúde 
a respeito do uso de máscaras 
faciais, o Fundo Social de So-
lidariedade de Pindamonhan-
gaba está incentivando a pro-
dução e utilização de máscaras 
como forma de diminuir o con-

tágio do covid-19.
Desde o início da pandemia 

provocada pelo coronavírus, 
uma corrida mundial em bus-
ca de máscaras de proteção fez 
com que elas sumissem das 
prateleiras. O Ministério da 
Saúde vem buscando adquirir 

esse EPI para garantir a prote-
ção dos profissionais de saúde. 
Porém para a população em 
geral, a máscara caseira feita 
com pano é uma opção barata 
e que causa um efeito muito 
positivo.

PÁG. 3

Máscara caseira feita com pano é uma opção barata que oferece boa proteção

6PÁG. 

Para combater a dengue, 
Prefeitura decreta punição 
severa para quem sujar

Divulgação

Divulgação

Governo prorroga 
prazo de entrega do IR 
para pessoa física

PÁG. 2

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba adquiriu 1.000 
testes para diagnóstico de 
coronavírus em pacientes que 
estiverem  internados com 
suspeita da doença. Os testes 
do tipo PCR - padrão ouro - 
geram resultados poucos dias 
após a coleta do material.

Pinda terá testes 
para coronavírus 
liberados em poucos 
dias para internados

PÁG. 3

Secretaria de 
Cultura promove 
Prêmio Mestre 
Cultura Viva

A partir do dia 14 de abril, 
estão abertas as inscrições 
para o concurso “Prêmio Mes-
tre Cultura Viva de Pindamo-
nhangaba”. Para a se inscrever, 
a idade mínima é de 60 anos e 
o interessado deve residir a no 
mínimo 2 anos no município.

PÁG. 5

Após primeira con�irmação de covid-19, 
Prefeitura seguirá Estado e retomará restrições

Pindamonhangaba con-
�irmou nesta segunda-feira 
(6), o primeiro teste positi-
vo para Covid-19. Trata-se 
de uma paciente de 18 anos, 
que provavelmente foi con-
taminada em uma viagem 
turística. Ela passa bem e 
encontra-se em isolamento 
domiciliar.

Com o quadro atual e alia-
do ao novo pronunciamento 
do governador do Estado, 
João Dória, o Comitê de En-
frentamento ao Covid-19 
no município de�iniu novo 
decreto, que será publicado 
ainda nesta terça-feira (7).

Divulgação
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Lembrar e valorizar
Nesta edição divulgamos as inscrições para o “Prêmio Mestre 

Cultura Viva”, que visa instituir uma política de transmissão dos 
saberes e fazeres de tradição oral em diálogo com a comunidade, 
para o fortalecimento da identidade e ancestralidade do povo bra-
sileiro por meio de reconhecimento político, econômico e sociocul-
tural daquelas pessoas consideradas Mestres de tradição oral.

A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Preser-
var a memória é manter a tradição viva e uma forma de fortale-
cer suas bases. Os erros e acertos do passado ajudam a entender 
o presente e a planejar ações futuras.

Também é preciso olhar para as pessoas, pois a história é 
uma construção que traz em si as marcas dos sujeitos que dela 
fazem parte. 

Preservar a memória não é só resgatar o passado. Também 
é compreender as diferenças e reconhecer os limites de cada pe-
ríodo. É ter referenciais consistentes para construir o presente 
e planejar o futuro. É descobrir valores e renovar os vínculos. É 
re�letir sobre a história, não apenas como quem recorda, mas 
exercitando uma verdadeira práxis, em que a re�lexão e a práti-
ca andam lado a lado.

Rememorar, pois, constitui exercício auxiliador das interpreta-
ções do presente que se constrói aos poucos. Neste intuito, o “mais 
velho”, detentor da sabedoria que perpetua a cultura, representa 
aquele que tem o poder de remeter ao passado, para que o pre-
sente se faça melhor entendido e o futuro melhor engendrado.

Reprodução/Internet

Muito cobrado pela demora 
das medidas econômicas para a 
travessia na crise da Covid-19, 
a Receita Federal anunciou que 
o �im do prazo da entrega da de-
claração de Imposto de Renda de 
pessoa �ísica foi adiado para o dia 
30 de junho. Inicialmente, o prazo 
se encerrava em 30 de abril.

Segundo Murillo Torelli, espe-
cialista em Contabilidade Finan-
ceira e Tributária e professor da 
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, a modi�icação faz parte 
de um pacote de medidas que o 
governo federal divulgou e que 
devem ajudar as empresas e as 
pessoas �ísicas a superar esse pe-
ríodo. “As medidas incluem adiar o 
pagamento do PIS/Pasep, Co�ins e 
da contribuição previdenciária pa-
tronal de abril e maio para agosto 
e outubro e zerar o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) so-
bre o crédito”, ressalta.

“Mas a medida que mais impac-
ta inicialmente as pessoas �ísicas é 
a alteração/postergação da data 
máxima para entrega da decla-
ração de ajuste anual do impos-
to de renda pessoa �ísica (IR), o 
prazo �inal estava estipulado para 
30/04. Com o decreto publicado, 
a data �inal foi postergada em 60 

Governo prorroga prazo de 
entrega do IR para pessoa �ísica

dias”, complementa. Outra medi-
da importante que o especialista 
destaca é a redução da jornada 
de trabalho ou a suspensão do 
contrato de trabalho com com-
plementação de todo ou parte do 
salário pelo governo.

A Receita informa que a medi-
da foi adotada a pedido de contri-
buintes que alegaram estar tendo 
problemas de acesso a documen-
tos ou ajuda especializada. A ins-
tituição avalia ainda o calendário 
de restituições, previsto para ini-
ciar no �im de maio. Fato que pode 
gerar uma tranquilidade para os 

contribuintes que já vivem um 
momento de grandes angústias.

O professor chama a atenção 
ao fato de que, caso a declaração 
já esteja preenchida e o contri-
buinte já tenha os documentos, 
“não faz sentido postergar a obri-
gação da entrega, pois essa al-
ternativa só é válida para quem 
ainda não conseguiu os dados ou 
está com di�iculdades para con-
tratar um pro�issional capaz de 
elaborar a declaração”, conclui.

A Receita estima que 27% dos 
contribuintes já �izeram o acerto 
com o Leão em 2020.

Em coletiva de imprensa, os mi-
nistros da Economia, Paulo Guedes, 
e da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
acompanhados do presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro Gui-
marães, detalharam o programa de 
auxílio emergencial de R$600,00, 
destinado a trabalhadores infor-
mais, microempreendedores indivi-
duais, contribuintes individuais da 
Previdência Social e desempregados, 
criado por lei sancionada na última 
quinta-feira (2). 

O ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, frisou que há dois pilares 
muito importantes neste programa 
- a segurança e agilidade - para ga-
rantir que os recursos cheguem aos 
que realmente precisam no menor 
espaço de tempo.  Na terça-feira (7) 
será disponibilizado um aplicativo, 
em parceria com a Caixa Econômi-
ca Federal, para permitir que todos 
as pessoas que se enquadrem nos 
critérios da lei possam se cadastrar 
e se habilitar para receber o recur-
so. “Estamos montando um sistema 
que vai dar segurança e agilidade. E, 
por favor, não responda nenhum site, 
não faça nada daqui até terça-feira”, 
alertou, adicionando que no início 
das semana será divulgado o horário 
de início do cadastramento.

O ministro explicou que o Gover-
no Federal está organizando toda 
sua base de dados para encontrar os 
elegíveis, quem precisa baixar o apli-
cativo para se cadastrar: informais 
que não estão no cadastro único, 
contribuintes individuais ao INSS e 

Auxílio emergencial: 
aplicativo para cadastro estará 
disponível na terça-feira (7)
O detalhamento da forma de pagamento dos 

R$ 600 será divulgado na segunda-feira 
pela Caixa Econômica

Nos tempos atuais em que a pan-
demia da COVID-19 é pauta prefe-
rencial na mídia em todo planeta, 
em que se mostram as sérias conse-
quências para todos os campos da 
atividade humana, em especial, da 
SAÚDE e da ECONOMIA,despertan-
do sobretudo ações de preocupação 
e solidariedade entre os povos, �i-
camos a indagar o que tal fato tem 
a ver com a FILOSOFIA ,cujo papel 
principal é interrogar, problema-
tizar, fazer uma re�lexão , torna-se 
muito importante e oportuno. 

O grande �ilósofo alemão Mar-
tin Heiddeger (que estudamos 
para a eleboração da nossa Tese 
de Doutorado, defendida há al-
guns anos na Universidade de São 
Paulo), um dos mais in�luentes do 
século XX, na sua Fenomenologia 
(campo de conhecimento em que 
se re�letem sobre os fenômenos- 
algo que é passível de desvela-
mento segundo a origem grega da 
palavra- a COVID-19 , portanto, é 
um fenômeno!) na sua principal 
obra “SER E TEMPO”inicia uma 
profunda re�lexão sobre o sentido 

  COVID -19  E  FILOSOFIA
mais profundo do ser humano. 
Ele assevera que a existência hu-
mana só pode ser compreendi-
da a partir do DASEIN (“Ser–Aí”, 
em alemão) tentando apreender 
quem é esse SER , a sua presença, 
a sua manifestação,propondo um 
pensar que abre perspectivas. O 
referido Mestre nos ensina que 
o ser humano é essencialmente 
um” ser-aí-no-mundo” e, “ser-
no-mundo” não quer dizer que o 
homem se acha no meio da natu-
reza, ao lado de animais,árvores 
e outros homens. É uma estru-
tura de realização, e esse “ser-
no-mundo” signi�ica estar em 
relacionamento com as pessoas, 
sendo portanto, uma ocorrência 
concreta.Torna-se autêntico na 
medida em que toma posse de si 
mesmo, aberto ao mundo, sendo, 
por conseguinte, uma existência 
abrangente com tempos e espa-
ços,realizações, lutas e fracassos. 
Heidegger nos diz que estamos “ 
lançados no mundo”, numa série 
de situações,numa concentração 
de força e de poderes. O SER “lan-

çado no mundo” entregue à res-
ponsabilidade de si mesmo (FAC-
TICIDADE) encontra-se, assim, 
no universo do existir, perplexo 
e angustiado, passando a viver 
de maneira preocupada, em si-
tuação de” cuidado” (SORGE, em 
alemão) consigo mesmo e com os 
outros ao redor.Dessa maneira, 
o existir, para o louvado Filósofo 
teuto é “ ser-com-o-outro” e esse 
“cuidado” é quem vai abrir ao ho-
mem, de maneira verdadeira,o 
universo do existir, estando dire-
cionado para o mundo em estado 
de solicitude.Isso signi�ica dizer 
que o outro já é co-presente no 
seu “ser-no-mundo, ou seja : o EU 
nunca está sozinho na sua experi-
ência de DASEIN (“Ser-Aí”).

Assim sendo, nos nossos dias 
tão sombrios, a nosso ver, torna-
se necessária essa re�lexão, pois, 
ante a COVID-19 se questiona o 
sentido da �initude humana. SO-
LIDARIEDADE, AMOR AO PRÓ-
XIMO, ATITUDES FRATERNAS 
devem ser a tônica do nosso viver 
em todos os momentos.

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

Presídios de SP vão produzir mais de 
50 mil máscaras por dia

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, na se-
mana passada, a ampliação 
da capacidade de confecção 
de máscaras de proteção 
contra o coronavírus nas 
unidades prisionais de São 
Paulo. A meta é chegar a uma 
produção diária superior a 
50 mil máscaras, que serão 
utilizadas por servidores que 
atuam no combate à pande-
mia nas áreas da Saúde e 
Segurança, além de funcio-
nários da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária. 

A confecção das máscaras 
de proteção descartáveis, para 
uso em procedimentos não-ci-
rúrgicos, já está em andamen-
to nas três unidades prisionais 
de Tremembé. Desde a sexta-
feira (3), a produção foi inicia-
da também em presídios das 
cidades de Araraquara, Itaí, 
Tupi Paulista e Andradina.

Com a ampliação, a meta 
é que as o�icinas dos sete 
presídios, de penitenciárias 
masculinas e femininas, con-
feccionem até 53 mil unida-
des por dia, quando atingi-

rem a capacidade máxima. 
A expectativa inicial era de 
produção diária de cerca de 
30 mil máscaras.

As o�icinas foram higieni-
zadas e foi criado um proto-
colo de limpeza pessoal e am-
biental com base em padrões 
hospitalares para garantir a 
higiene das peças, feitas em 
TNT duplo. Os reeducandos 
passarão por treinamento e 
iniciarão a produção do mate-
rial imediatamente. Para cada 
três dias de trabalho, o presi-
diário reduz um dia de pena.

o microempreendedor individu-
al. O aplicativo será simpli�icado e 
totalmente gratuito para permitir 
que, em torno de 48 horas após seu 
cadastramento, aqueles que cum-
prirem os requisitos legais tenham 
o recurso creditado em suas contas.

A ação será feita em etapas e 
a Caixa deverá iniciar a primeira 
onda de pagamentos, já nesta sema-
na, contemplando os trabalhadores 
que estão no Cadastro Único do 
Governo Federal (CadÚnico), que 
cumprem os requisitos e têm conta 
corrente ou poupança no banco.

Para aqueles que estão no Ca-
dÚnico e recebem o Bolsa Família, a 
avaliação de per�il será automática. 
Quem tiver o direito receberá o cré-
dito do auxílio emergencial no mes-
mo calendário do bene�ício regu-
lar. Entre os bene�iciários do Bolsa 
Família, há famílias que receberão 
R$600, R$1200 ou R$1800 a partir 
do dia 16 de abril, pelos próximos 
três meses, sem falhas, conforme o 
calendário regular do programa.

Para os trabalhadores que se en-
quadram na lei e que estão fora do 
CadÚnico, a Caixa divulgará os ca-
nais de cadastramento e as datas de 
pagamento. O cronograma a ser di-
vulgado deverá garantir que todos 
recebam seus recursos de forma 
segura, organizada e transparente, 
com o auxílio de aplicativo que po-
derá ser baixado em qualquer tipo 
de celular, além de site na internet 
e central de atendimento aos traba-
lhadores informais.
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Fundo Social de Pinda incentiva 
confecção e uso de máscaras caseiras

Com o posicionamento do Mi-
nistério da Saúde a respeito do 
uso de máscaras faciais, o Fundo 
Social de Solidariedade de Pinda-
monhangaba está incentivando 
a produção e utilização de más-
caras como forma de diminuir o 
contágio do covid-19.

Desde o início da pandemia 
provocada pelo coronavírus, 
uma corrida mundial em busca 
de máscaras de proteção fez com 
que elas sumissem das pratelei-
ras. O Ministério da Saúde vem 
buscando adquirir esse EPI para 
garantir a proteção dos profis-
sionais de saúde. Porém para a 
população em geral, a máscara 
caseira feita com pano é uma op-
ção barata e que causa um efeito 
muito positivo.

Segundo Claudia Vieira Do-
mingues, presidente do Fundo 
Social de Pinda, a ideia é ganhar 
os tecidos e TNT e através do vo-
luntariado confeccionar milhares 
de máscaras. “Estamos viabili-
zando tecidos e com o volunta-
riado de algumas costureiras que 
já fizemos um contato vamos ini-
ciar a produção dessas máscaras. 
Nossa ideia é disponibilizar para 
a população mais carente, incen-
tivando e conscientizando para o 
seu uso correto”.

Para ser eficiente como uma 
barreira física, a máscara caseira 
precisa seguir algumas especi-
ficações, que são simples. É pre-
ciso que a máscara tenha pelo 
menos duas camadas de pano, 
ou seja dupla face. E mais uma 
informação importante: ela é in-
dividual. Não pode ser dividida 
com ninguém. As máscaras casei-
ras podem ser feitas em tecido de 
algodão, tricoline, TNT ou outros 
tecidos, desde que desenhadas e 
higienizadas corretamente. O im-
portante é que a máscara seja fei-
ta nas medidas corretas cobrindo 
totalmente a boca e nariz e que 
estejam bem ajustadas ao rosto, 
sem deixar espaços nas laterais.

“Você pode fazer uma máscara 
‘barreira’ usando um tecido gros-
so, com duas faces. Não precisa 
de especificações técnicas. Ela 
faz uma barreira tão boa quanto 
as outras máscaras. A diferença 
é que ela tem que ser lavada pelo 
próprio indivíduo para que se 
possa manter o autocuidado. Se 
ficar úmida, tem que ser trocada. 
Pode lavar com sabão ou água sa-
nitária, deixando de molho por 
cerca de 20 minutos. E nunca 
compartilhar, porque o uso é in-
dividual”, explicou o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Embora seu efeito não esteja 
cientificamente comprovado, a 
tese de que as máscaras caseiras 
colaboram de certa forma é in-
questionável. Recentemente au-
toridades da República Checa e 
Cingapura destacaram que além 
do isolamento social, a utilização 
em massa da máscara facial desa-
celerou significativamente a pro-
pagação do vírus.

A ideia é de que quanto mais 
pessoas utilizam esse material as 
chances de micro gotículas po-
tencialmente infectadas serem 
transmitidas são bem menores, 
tornando-se um grande aliado no 
combate ao vírus e na proteção 
das pessoas.

Em Pindamonhangaba, as re-
des sociais já comprovam que a 
população comprou a ideia e di-
versos anúncios são postados em 
grupos com ofertas de produção 
e venda de máscara.

“Usar máscara de pano é me-
lhor que não usar nenhuma. A 
produção caseira vem crescendo 
e a recomendação é de que utili-
ze tecido mais fechado, não sen-
do recomendado por exemplo a 
seda. Após a utilização ela pode 
ser reaproveitada podendo ser 
higienizada com água e sabão e 
depois secá-la naturalmente no 
sol, sempre segurando pela alça”, 
afirmou a otorrinolaringologista 
Dra. Marcia Murão.

A ideia é confeccionar milhares de máscaras por meio do trabalho voluntário

Divulgação

Pinda terá testes para coronavírus 
liberados em poucos dias para internados

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba adquiriu 1.000 testes para 
diagnóstico de coronavírus em 
pacientes que estiverem  interna-
dos com suspeita da doença. Os 

testes do tipo PCR - padrão ouro 
- geram resultados poucos dias 
após a coleta do material.

Serão colhidas amostras dos 
pacientes que estiverem inter-

nados em isolamento hospitalar. 
“Assim que houver indicação de 
internação, faremos a coleta e va-
mos encaminhar para um labora-
tório em São Paulo fazer a análise 
e o resultado deve ser liberado em 
poucos dias. Com o resultado, se 
for negativo, o paciente já estará 
liberado para sair do isolamento 
e receber o tratamento. Da mes-
ma forma, se for positivo, per-
manecerá em isolamento e terá 
o devido tratamento”, explicou 
a secretária adjunta de Saúde, 
Mariana Freire.

Segundo ela, a chegada os 
testes é importante para dar 
agilidade no diagnóstico do pa-
ciente, tranquilizá-lo e também 
os familiares, melhorar a eficiên-
cia do isolamento, dentre outros 
fatores.Foram adquiridos mais de testes para diagnóstico do vírus

Divulgação

Campanha solidária 
“Uma Mão Lava a Outra” 
arrecada alim entos e 
produtos de higiene

Pindamonhangaba lançou, 
na última semana, a corren-
te solidária “Uma Mão Lava a 
Outra”, de arrecadação de ali-
mentos e produtos de higie-
ne, para beneficiar as pessoas 
que mais precisam. A arreca-
dação também se estende a 
produtos pet.

A iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade conta com 
o apoio do comitê setorial de 
Desenvolvimento Econômico e 

Social e as primeiras arrecada-
ções já começaram a chegar na 
central, instalada no GE “Juca 
Moreira”, no centro da cidade.

Para doar, basta que o in-
teressado entre em contato 
pelo 0800 878 9629, que o 
Fundo Social de Solidarieda-
de e a Defesa Civil vão buscar 
as doações. Alimentos não pe-
recíveis, produtos de higiene 
pessoal, produtos de limpe-
za, produtos para pet como 
medicamentos veterinários e 
rações para cães e gatos, tam-
bém são aceitos.

O intuito da campanha é aju-
dar as pessoas que precisam, 
neste momento em que o mun-
do vive a pandemia de corona-

vírus, tendo o distanciamento 
social como a melhor forma de 
conter a contaminação.

“Sabemos da importân-
cia que se tornou o ato de 
lavarmos as mãos. Estamos 
isolados, sim, mas podemos, 
mesmo à distância, estender 
nossas mãos para quem mais 
precisa”, destacou a primeira-
dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues.

Em breve, será divulgado 
para quem e como se dará o 
início da distribuição, seguin-
do critérios técnicos da Secre-
taria de Assistência Social, que 
tem o cadastro das pessoas 
que mais precisam. 

Divulgação

Doadores podem entrar 
em contato por telefone 
com o Fundo Social 
de Solidariedade e a 
Defesa Civil, que vão 
buscar as doações
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O Governo do Estado de São 
Paulo decidiu prorrogar por mais 
15 dias a quarentena em todos 
os 645 municípios de São Paulo, 
até o dia 22 de abril. A decisão foi 
tomada após reunião com 15 mé-
dicos do Centro de Contingência 
do coronavírus, que apontaram 
que o contágio já chegou a cem 
cidades paulistas e mais de 400 
hospitais públicos e privados. 
Projeções apontam que prolon-
gar o distanciamento social pode 
evitar mais de 160 mil mortes em 
todo o Estado.

O número de mortes pela CO-
VID-19 entre 17 de março e 5 de 
abril já é quase igual ao total de 
óbitos por gripe registrados ao 
longo de todo o ano passado. As 
internações de pacientes com a 
con�irmação da doença em lei-
tos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) cresceram 1.500% 
desde 20 de março, passando de 
33 para 524, no último dia 3. As 
mortes subiram 180% em uma 
semana.

Para tentar conter o avanço 
dos casos, que já está lotando 
hospitais – somente no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, são 220 pacientes 
suspeitos ou con�irmados, dos 
quais 110 internados em UTI –, 
o Governo do Estado determinou 
a prorrogação da quarentena por 
mais 15 dias. A recomendação é 
que as pessoas �iquem em casa. 
Os serviços considerados essen-
ciais continuam em funciona-
mento, como nos primeiros 15 
dias da quarentena.

A decisão segue orientação 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde), da Opas (Organização 
Pan-americana de Saúde), do Mi-
nistério da Saúde e do Centro de 
Contingência do coronavírus de 
São Paulo, formado por epide-
miologistas, cientistas, pesquisa-
dores, infectologistas e virologis-
tas sob a coordenação do médico 
David Uip.

Conforme projeção do Institu-
to Butantan, centro de pesquisas 
biomédicas vinculado à Secreta-
ria de Estado da Saúde, a pror-
rogação da quarentena pode evi-
tar 166 mil óbitos em São Paulo, 
além de 630 mil hospitalizações e 
168 mil internações em UTIs.

A extensão da quarentena 
também é importante para que 
o Estado organize a rede pública 
de saúde ao número crescente de 
doentes. Já foram ativados 1.524 
novos leitos de UTI em hospitais 
estaduais, municipais e �ilantró-
picos. Além disso, o Governo de 
São Paulo prepara a implantação 
de um hospital de campanha no 
Complexo Esportivo Ibirapuera, 
na capital.

Governo de SP 
prorroga quarentena 
até 22 de abril

O Ministério da Educação (MEC) autorizou que institui-
ções integrantes do sistema federal de ensino suspendam, 
em caráter excepcional, as aulas presenciais dos cursos de 
educação pro�issional técnica de ensino médio em anda-
mento, ou optem por atividades não presenciais substituti-
vas, por até 60 dias. O prazo pode ser prorrogado a depen-
der de orientações do Ministério da Saúde e dos órgãos de 
saúde estaduais, municipais e distrital.

De acordo com portaria publicada na edição desta se-
gunda-feira, 6 de abril, do Diário O�icial da União (DOU), 
as instituições de ensino que optarem pela substituição de 
aulas presenciais por atividades não presenciais têm duas 
opções: utilizar recursos digitais para mediá-las ou possi-
bilitar aos estudantes acesso a materiais de apoio e orien-
tações para a continuidade dos estudos. 

Caso a opção escolhida seja a suspensão, será preciso 
realizar a reposição integral das aulas para que seja cum-
prida a carga horária estabelecida no plano de curso. As 
instituições podem alterar o calendário, inclusive no perí-
odo de recesso e férias escolares.

Segundo o secretário de Educação Pro�issional e Tecno-
lógica do MEC, Ariosto Culau, as alternativas buscam con-
templar as diversas situações e realidades das instituições 
de ensino, dada a heterogeneidade de per�il social dos es-
tudantes dos cursos técnicos.

Ao autorizar as medidas, o documento oferece segu-
rança jurídica às entidades de ensino que já vêm adotando 
a suspensão de atividades presenciais para contenção do 
vírus. “A motivação da portaria é, de um lado, conferir às 
instituições a possibilidade de alternativas de ensino não 
presencial e, de outro, zelar pelo direito à educação e ao 
bem-estar dos estudantes”, disse Culau.

Conforme o texto publicado no DOU, “�ica vedada a apli-
cação da substituição de que trata o caput às práticas pro-
�issionais de estágios e de laboratório, quando previstos 
nos respectivos Planos de Curso”.

MEC autoriza suspensão de 
aulas presenciais em cursos 
técnicos de ensino médio 
por 60 dias

O prazo pode ser prorrogado, a depender de 
orientações do Ministério da Saúde e dos 

órgãos de saúde

Medida visa evitar que pessoas de baixa 
renda tenham energia elétrica cortada 

por falta de pagamento

Governo Federal adota 
medidas para garantir 
energia elétrica a pessoas 
de baixa renda

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) está toman-
do medidas para combater 
a crise do novo coronavírus 
no setor elétrico. De acordo 
com o ministro Bento Albu-
querque, deve ser anuncia-
do, em breve, uma medida 
para evitar que as pessoas 
de baixa renda tenham a 
energia elétrica cortada por 
falta de pagamento. 

Segundo Bento Albu-
querque, o Ministério tra-
balha juntamente com o 
Ministério da Economia e 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) para 
isentar as pessoas de baixa 
renda da conta de luz du-
rante a crise do novo coro-
navírus. Uma portaria foi 
emitida para evitar que a 
energia elétrica seja corta-
da por um período de 90 
dias, em caso de falta de pa-
gamento. De acordo com o 

ministro, a ação visa a tran-
quilidade dos usuários. 

No sábado (4), o minis-
tro se reuniu com repre-
sentantes dos segmentos e 
atividades do setor elétrico. 
No �inal da reunião, o Mi-
nistro Bento Albuquerque 
reconheceu a tradição dos 
agentes do setor elétrico de 
superarem crises em con-
junto, visando à sustentabi-
lidade do setor, e agradeceu 
a predisposição do setor em 
contribuir para atravessar 
essa fase – “que não sabe-
mos quando vai terminar”, 
disse – mas assegurou que 
neste contexto o MME já 
mantém articulações  jun-
to aos demais ministérios 
e entidades do Governo vi-
sando ao momento chama-
do de D+1: de retomada do 
crescimento do Setor, com 
atração de investimentos 
nacionais e estrangeiros. 

GRÊMIO ESPORTIVOAFIZP
Edital de Convocação

Eu, Valdemir Amaral Pereira, portador da R.G.13.407.280-7 na qualidade de Presidente em exercício do Grêmio Esportivo 
Afi zp, atendendo as normas do Artigo 17 § 1º e 2º do Estatuto, venho convocar a Assembléia Geral Extraordinária a se 
realizar no dia 30 de Abril de 2020, às 19,00 (dezenove) Horas em primeira, e segunda chamada se for necessário às 
19h30 (dezenove e trinta) horas na sede desta entidade situada à Rodovia Manoel Cesar Ribeiro nº 1260, Bairro da 
Santa Luzia, Pindamonhangaba - SP para as seguintes ordens do dia:
1- Eleição de Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2020-2023.
2- Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal eleitos.

Pindamonhangaba, 06 de Abril de 2020.
Valdemir Amaral Pereira

Medida pode evitar mais de 160 
mil mortes; coronavírus chega 
a cem cidades e 400 hospitais 
paulistas, e total de óbitos 
cresce 180% em uma semana

O cenário epidemiológico 
de São Paulo em relação ao co-
ronavírus é, no momento, me-
lhor que em relação a outros 
países. O Governo do Estado 
decretou quarentena apenas 
26 dias após o primeiro caso, 
quando havia 810 infectados e 
22 mortes. Com isso, a curva de 
casos apresentou tendência de 
achatamento.

Na Itália, por exemplo, a 
quarentena foi decretada 49 
dias do primeiro caso, já com 
47.021 casos e 4.032 mortes, 
e mesmo assim a curva de con-
tágio continuou crescente. O 
mesmo ocorreu na Espanha, 
onde a quarentena começou 45 
dias depois do primeiro caso, 
quando havia 11.826 casos e 
533 mortes.

Em São Paulo, o distancia-
mento social está ajudando a 
mitigar a transmissão de casos. 
As pessoas estão tendo menos 
contato entre si e, com isso, a 
taxa de contágio por COVID-19 
caiu. Segundo estudo do Ins-
tituto Butantan em parceria 
com o Centro de Contingência, 
de acordo com os dados epi-
demiológicos disponíveis, an-
tes das medidas de restrição, 
a velocidade de transmissão 
do vírus era de uma para seis 
pessoas. No dia 20 de marco, 
esse número caiu para uma 
para três. No dia 25, já era de 
uma para menos de duas. Mas 
somente quando a taxa for me-
nor do que um para um pode-
rá se dizer que a epidemia foi 
controlada.

A redução do contágio per-
mitiu retardar o pico de inter-
nações nos hospitais da cidade 
de São Paulo, que ocorreria já 
na primeira semana de abril 
se nada tivesse sido feito. Con-
forme projeções do Instituto 
Butantan em parceria com a 
UnB (Universidade de Brasí-
lia), haveria mais doentes por 
coronavírus do que leitos ne-
cessários no SUS de São Paulo, 
e seria preciso acrescentar 20 
mil novas vagas, das quais 6,5 
mil de UTI. O sistema, portan-
to, iria colapsar.

Ainda conforme as informa-
ções do estudo, com 66% dos 
paulistanos em suas casas após 
23 de março, houve expressiva 
redução de pacientes com qua-
dros pulmonares internados 
em hospitais. Mas o isolamento 
diminuiu nos últimos dias. Em 
2 de abril, era de 52,4% na ci-
dade de São Paulo e de 51,8% 
no Estado.

“Esses resultados positivos 
reforçam a importância das 
medidas de afastamento social 
adotadas. A evolução da epide-
mia indica claramente que as 
medidas têm que ser mantidas, 
e a adesão da sociedade, refor-
çada. O Centro de Contingência 
avalia diariamente o impacto 
das medidas na mobilidade 
das pessoas, e a constatação é 
que ainda existe espaço para 
melhoria. Neste momento crí-
tico da epidemia, a única medi-
da efetiva ao nosso dispor é o 
distanciamento social”, a�irma 
o médico David Uip.

Casos e mortes
O número de casos de co-

ronavírus no Estado desde 26 
de fevereiro chega a 4.620. Ao 
todo, mais de 400 hospitais, 
entre públicos e privados, no-
ti�icaram casos suspeitos de 
coronavírus. O total de mortes 
por COVID-19 – 275 em 20 dias 
– já está próximo das 297 víti-
mas fatais por gripe registra-
das em 2019.

Os dados também apon-
tam que o coronavírus mata 
dez vezes mais do que todos 
os tipos de meningite. Até o 
momento são 13,7 mortes 
diárias, em média, por CO-
VID-19, contra 1,3 morte/dia 
por meningite no Estado em 
2018, conforme informações 
consolidadas pela Vigilância 

Epidemiológica do Estado.
Entre as vítimas fatais da 

COVID-19, 85,8% tinham 60 
anos ou mais. Desses, 92,1% 
tinham algum tipo de comor-
bidade. Do total de mortos 
pela doença, de todas as fai-
xas etárias e que tinham algu-
ma comorbidade, 69,1% eram 
cardiopatas; 47,1% possuíam 
diabetes; 16,1% apresentavam 
pneumonia; 12,6% tinham al-
gum tipo de doença neurológi-
ca; 7,6% possuíam imunode�i-
ciência; 3,1% eram asmáticos; 
e 2,2% apresentavam doença 
hematológica. Os boletins são 
divulgados diariamente no site 
do Centro de Vigilância Epide-
miológica do Estado (www.cve.
saude.sp.gov.br).

Cenários
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A Prefeitura e o Departamen-
to de Cultura abrirá o Concurso 
Cultural “Prêmio Mestre Cultura 
Viva de Pindamonhangaba”. O 
concurso tem a intenção de insti-
tuir uma política de transmissão 
dos saberes e fazeres de tradição 
oral em diálogo com a comuni-
dade, para o fortalecimento da 
identidade e ancestralidade do 
povo brasileiro por meio de reco-
nhecimento político, econômico 
e sociocultural daquelas pessoas 
consideradas Mestres de tradição 
oral.

As inscrições vão começar no 
dia 14 de abril e irão até o dia 4 
de junho, são gratuitas. Para a re-
alização da inscrição a idade mí-
nima é de 60 anos e deve residir 
a no mínimo 2 anos no município. 

Secretaria de Cultura promove Prêmio 
Mestre Cultura Viva de Pindamonhangaba

A divulgação dos selecionados 
sairá no dia 18 de junho.

Os documentos necessá-
rios são:  uma cópia simples do 
documento de identidade R.G. 
com foto; uma cópia do CPF ou 
documento de identidade que 
contenha o número do CPF; um 
comprovante de residência que 
deverá estar constituído e estabe-
lecido no município pelo período 
mínimo de dois anos; uma Indica-
ção de conta bancária aberta, em 
nome do inscrito ou seu repre-
sentante legal, para depósito da 
possível premiação; se for o caso, 
o documento de identi�icação do 
responsável legal pela inscrição 
do Mestre, os anexos do Edital e o 
Currículo Completo e Portfólio do 
proponente, candidato a Mestre.

Todos os documentos devem 
ser entregues no Departamento 

Bancos de praças são 
interditados

de Cultura que �ica na Rua Depu-
tado Claro César, 33 – Centro, nos 
dias úteis, das 09h às 16 horas 
ou pelo email cultura@pindamo-

nhangaba.sp.gov.br.
O Edital do concurso estará 

disponível no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.sp.gov.

br e para mais informações é só 
entrar em contato com a Secreta-
ria de Cultura pelo telefone (12) 
3642-1080 ou (12) 3643-2690.

O PROCON de Pindamo-
nhangaba realizou, de 23 de 
março a 02 de abril, 19 autu-
ações em estabelecimentos 
comerciais de Pindamonhan-
gaba por práticas abusivas. 
Segundo o artigo 39º do Có-
digo de Proteção de Defesa 
do Consumidor, é caracteri-
zado como prática abusiva 
elevar sem justa causa o pre-
ço de produtos e serviços.

Os estabelecimentos mais 
acionados foram supermer-
cados, hipermercados e far-
mácias. As autuações acon-
teceram através de denúncia 
popular registrada nos meios 
de comunicação e Ouvidoria 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O consumidor que se de-
parar com algum valor de 
produtos ou serviços rela-
cionados ao covid-19, como 
por exemplo álcool em gel 
70%, máscaras de proteção 
e luvas, que considere abu-
sivo, deverá registrar uma 
reclamação junto ao órgão.

Como denunciar - O consu-
midor deverá juntar todo tipo 
de documento que comprove 
o valor abusivo aplicado pelo 
estabelecimento comercial, 
podendo ser uma cópia da 
Nota Fiscal, Cupom Fiscal, 
fotos dos produtos nas prate-

leiras, e o mais importante o 
nome e o endereço completo 
do estabelecimento.

Segundo o coordenador 
da unidade, Fábio Ferreira a 
reclamação deverá ser enca-
minhada para o email pro-
con@pindamonhangaba.sp.
gov.br ou também fazer pelo 
telefone 3643- 4099. A Pre-
feitura ainda oferece supor-
te digital e dinâmico para a 
denúncia, como a plataforma 
1Doc, disponibilizada no site 
do município podendo clicar 
no link https: //pindamo-
nhangaba.1doc.com.br/aten-
dimento. Outro canal seria a 
plataforma E Ouve, aplicativo 
que pode ser baixado e o mu-
nícipe registrar a denúncia.

“Todas as reclamações 
estão sendo registradas e en-
caminhadas à Coordenado-
ria Regional de São José dos 
Campos, responsável pela �is-
calização na região. As equi-
pes vão comparar os valores 
praticados nos últimos meses 
por meio de conferência de 
notas �iscais para veri�icar os 
aumentos de preços pratica-
dos nestes últimos dias, cons-
tatando a irregularidade, o 
estabelecimento responderá 
a processo administrativo e 
deverá ser multado”, explicou 
Fábio Ferreira.

Procon autou 19 
estabelecimentos 
por práticas 
abusivas

O Cadastro Único de Pinda 
fez um vídeo com algumas dúvi-
das frequentes a respeito do au-
xílio emergencial de R$ 600,00 
do Governo Federal. Nele, o 

gestor do Cadastro Único e Bol-
sa Família, Milton Rodrigues, 
fala sobre quem tem direito ao 
bene�ício, onde e quando sacar 
este auxílio emergencial. 

O vídeo pode ser acessado 
nas redes sociais da Prefeitura 
(Facebook Prefeitura de Pin-
damonhangaba e Instagram @
pref_pinda) ou pelo link no site 

da Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Para tirar outras dúvidas, o 
atendimento presencial é rea-
lizado de segunda a sexta-fei-

ra, somente com agendamento, 
que pode ser feito pelo telefone 
3550-5350 ou no site do Cadas-
tro Único www.cadastrounico-
pinda.com.

Vídeo tira dúvidas sobre auxílio do Governo Federal

Os bancos das Praça Monse-
nhor Marcondes e Praça Eng. José 
Salgado Ribeiro (Da Liberdade) 
foram interditados e as áreas iso-
ladas como medida preventiva e 
de contenção à possibilidade de 
propagação do coronavírus. 

A iniciativa partiu do Comitê 
de Enfrentamento ao Coronaví-
rus de Pindamonhangaba e ação 
foi executada pela Secretaria de 
Segurança Pública.

De acordo com o secretário da 

pasta, José Sodário Viana, o ob-
jetivo é fazer com que o público 
evite as praças e com isso reduza 
o risco de contaminação pelo Co-
vid-19. “Em virtude da pandemia 
global e do estado de situação de 
emergência que encontramos na 
cidade, foi decidido pela interdi-
ção da áreas e com isso afastar 
momentaneamente as pessoas 
desses locais - especialmente os 
idosos. Temos abordado pessoas 
nessas praça, e muitas delas são 

pertencentes ao grupo de risco”.
O secretário explicou que a 

medida visa garantir a segurança 
e saúde de todos. “Estamos nos 
mobilizando em todas as áreas da 
Prefeitura para evitar o surgimen-
to do coronavírus e contribuir para 
conter a pandemia. Não é uma ta-
refa fácil, porque envolve diversos 
fatores, inclusive a conscientização 
do público, mas estamos fazendo 
tudo que está dentro das nossas 
possibilidades”, �inalizou.

O Cadastro Único de Pinda 
fez um vídeo com algumas dúvi-
das frequentes a respeito do au-
xílio emergencial de R$ 600,00 
do Governo Federal. Nele, o 

gestor do Cadastro Único e Bol-
sa Família, Milton Rodrigues, 
fala sobre quem tem direito ao 
bene�ício, onde e quando sacar 
este auxílio emergencial. 

O vídeo pode ser acessado 
nas redes sociais da Prefeitura 
(Facebook Prefeitura de Pin-
damonhangaba e Instagram @
pref_pinda) ou pelo link no site 

da Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Para tirar outras dúvidas, o 
atendimento presencial é rea-
lizado de segunda a sexta-fei-

ra, somente com agendamento, 
que pode ser feito pelo telefone 
3550-5350 ou no site do Cadas-
tro Único www.cadastrounico-
pinda.com.

Vídeo tira dúvidas sobre auxílio do Governo Federal

Divulgação

Divulgação
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Alunos da Rede Municipal 
recebem kit com alimentos 
da merenda escolar

Para combater a dengue, Prefeitura 
decreta punição severa para quem sujar

Com as escolas municipais fecha-
das em virtude do enfrentamento da 
pandemia do covid-19, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está reverten-
do os alimentos que fazem parte da 
merenda escolar em kits de alimen-
tação para os alunos bene�iciários 
no programa de transferência de 
renda (Bolsa Família) e posterior-
mente oportunizar aos demais 
alunos da Rede Municipal.

O Decreto Municipal 5765, publi-
cado na sexta-feira (3), normatiza a 
ação, que conta com o acompanha-
mento do Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) .

A ação vem sendo desenvolvi-
da pela Secretaria Municipal de 
Educação, juntamente com o Setor 
de Alimentação Escolar, que separa 
e pesa os produtos, fecha, etiqueta e 
identi�ica o nome, marca, lote e data 
de validade de cada gênero alimen-
tício. Em seguida, é montado o kit 
em saco plástico facilitando o seu 
transporte e entrega. Os kits, que 
são montados conforme o estoque 

da rede municipal,  contam, neste 
momento, com leite integral, biscoi-
to, arroz e feijão. Vale ressaltar que 
as porções dos kits são planejadas 
de acordo com o consumo do aluno 
matriculado.

“Estamos adotando todas as 
medidas sanitárias e higiênicas na 
manipulação desses itens, que são 
alimentos não perecíveis para con-
sumo até o dia 30 de abril, comple-
mentando, desta forma, a alimenta-
ção dos alunos em casa”, a�irmou a 
secretária Municipal de Educação, 
Luciana Ferreira.

Nos dias 06 e 07 de abril está sen-
do feito  o cadastramento dos alunos 
interessados nos kits de alimentação 
escolar para recebimento no dia 
17/04, porém os alunos bene�iciários 
do Bolsa Família receberão seus kits 
no dia 08/04, conforme cronograma 
de cada unidade escolar.

Para obter mais informações 
entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Educação pelo telefone 
3644-1570.

O prefeito de Pindamonhangaba 
Isael Domingues assinou, na sex-
ta-feira (3), um novo decreto com 
punição severa para quem despejar 
entulhos e lixo em terrenos parti-
culares e públicos do município. O 
decreto nº 5.766 regulamenta os 
dispositivos do Código de Posturas 
do município e visa dar novas regras 
para o manejo, acondicionamento, 
coleta, transporte e destino �inal dos 
entulhos.

“Temos a lei federal que trata os 
crimes contra o meio ambiente. Te-
mos o nosso código de postura que 
já proíbe essa prática. Precisamos 
reduzir ou eliminar o despejo irre-

gular dos entulhos para proteger 
nosso meio ambiente e agora temos 
outro fator que é a proliferação do 
Aedes aegypti. Não dá para aceitar 
mais esse tipo de comportamento 
de uma pequena parcela da socie-
dade, mas que prejudica a todos”, 
justi�icou o prefeito.

Com o novo decreto, �ica esta-
belecido que o munícipe terá locais 
apropriados e autorizados pela 
administração municipal para 
receber os materiais resultantes de 
construção, demolições, terraplana-
gem, bem como os bens móveis em 
desuso ou inservível. Atualmente, um 
dos locais estipulados é o Ponto de 

Entrega Voluntária, que tem unida-
des no Araretama, Moreira César e 
Crispim.

O artigo 27º do Código de Postu-
ras do município já prevê a aplicação 
de multas, entretanto, com o novo 
decreto serão observadas novas 
situações e valores como: di�icultar 
ou impedir acesso para �iscalização 
(15% do salário mínimo), transpor-
tar entulho de forma incorreta (30% 
do salário mínimo), transportar en-
tulho colocando em risco a segurança 
humana (50% do salário mínimo) 
e descarregar entulho fora de local 
autorizado pela prefeitura (50% do 
salário mínimo).

Divulgação

Após primeira con�irmação de 
covid-19, Prefeitura seguirá 
Estado e retomará restrições

Pindamonhangaba confir-
mou nesta segunda-feira (6), 
o primeiro teste positivo para 
Covid-19. Trata-se de uma pa-
ciente de 18 anos, que provavel-
mente foi contaminada em uma 
viagem turística. Ela passa bem 
e encontra-se em isolamento 
domiciliar.

A jovem aguardava o resulta-
do há 12 dias e como ela, outros 
65 pacientes suspeitos esperam 
resultados de seus exames. Até o 
momento, o município noti�icou 
95 suspeitos de covid-19, sendo 
que 20 testes já foram descarta-
dos.

Ainda nesta segunda-feira, 
Pindamonhangaba descartou 
uma morte suspeita e contabili-
zou outra no boletim epidemio-
lógico. Trata-se de um idoso de 
81 anos, que estava hospitaliza-
do em rede particular de saúde e 
morava em Taubaté.

Com o quadro atual e aliado 
ao novo pronunciamento do go-
vernador do Estado, João Dória, o 
Comitê de Enfrentamento ao Co-
vid-19 no município de�iniu novo 
decreto, que será publicado ainda 
nesta terça-feira (7).

“Acompanhamos a fala do go-
vernador de que todos os municí-

O prefeito Isael Domingues 
fez um pronunciamento na 
noite de segunda-feira (6), 

falando sobre a primeira 
confi rmação na cidade

pios devem seguir as determina-
ções estaduais. Por isso, estamos 
adequando para nossa realidade 

e informando que a quarentena 
continua. Por favor, �iquem em 
casa, pois o isolamento social 

ainda é a melhor forma de evi-
tar a propagação do vírus”, a�ir-
mou o prefeito Isael Domingues, 

em pronunciamento nas redes 
sociais o�iciais da Prefeitura, na 
noite de segunda-feira (6).

Alguns locais para 
descarte de lixo são 
os Pontos de Entrega 

Voluntária, no Araretama, 
Moreira César e Crispim

Divulgação
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