
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de abril de 2020
2

Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 

CNPJ: 50455237/0001-35 
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
E  X  P  E  D  I  E  N  T  E

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Divulgação

Como Pinda enfrentou a pandemia 
da gripe espanhola em 1918     

“Numa manhã de março, no ano 1918, um soldado nor-
te americano chegou à enfermaria de um acampamento 
militar com fortes sintomas de gripe. Ele apresentava fe-
bre, dores musculares e dor de garganta. Com a primeira 
guerra mundial em curso, em poucos meses, um terço da 
população mundial foi afetada pela pandemia denomina-
da de ‘In�luenza Hespanhola’, que estima-se ter matado 
50 milhões em todo o mundo.

Após seis meses de seu surgimento, em setembro, a gri-
pe espanhola chegou ao Brasil, quando uma embarcação 
americana atracou em Salvador. Facilmente espalhou-se 
em todo o território, exigindo medidas extremas de pre-
venção, causando o caos no sistema de saúde e segundo 
estimativas, vitimizando cerca de 35 mil brasileiros, entre 
eles o nosso conterrâneo do Vale do Paraíba, Presidente 
da República Rodrigues Alves, que contraiu a gripe espa-
nhola em 1918, impedindo-o de tomar posse para mais 
um mandato presidencial, vindo a falecer em janeiro de 
1919.

O enfrentamento: em Pindamonhangaba, que contava 
com pouco mais de 20 mil habitantes, não foi diferente e 
em outubro de 1918 a cidade já noticiava os primeiros 
casos. Estima-se segundo jornais da época que a doença 
matou mais de 300 Pindamonhangabense. 

Em pesquisa ao jornal Tribuna (edição de 12/04/2018) 
deparei com artigo do nosso colega jornalista Altair Fer-
nandes de Carvalho, que após consultas a edições do ano 
de 1918 relembrava fatos interessantes sobre a gripe es-
panhola em nosso município: As escolas interromperam 
as aulas; Por ordem da Secretaria do Arcebispado, as ceri-
mônias religiosas antes realizadas à noite passaram a ser 
à tarde; O delegado de polícia, Carvalho Franco, ordenou 
aos inspetores de bairro que veri�icassem quaisquer ca-
sos de gripe em seus quarteirões e tomassem as devidas 
providências; A Associação Cruz Vermelha, sob a coorde-
nação de Guiomar Lessa César (esposa do Deputado Claro 
César) foi às ruas em busca de auxílio em favor dos enfer-
mos, arrecadando roupas, roupas de cama, chinelos e di-
nheiro; A prefeitura adquiriu do cidadão José Malabarba, 
um sobrado amplo situado na rua Gregório Costa, proxi-
midades da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
instalando-se ali um hospital provisório para receber gra-
tuitamente os doentes infectados pela “in�luenza”; Equi-
pe de estudantes da escola de Farmácia se encarregou de 
organizar as estatísticas dos enfermos, e outra, formada 
pelos estudantes do primeiro ano, se responsabilizou pelo 
serviço de farmácia; Deputado e médico Dr. Claro César, 
ausentou-se do Congresso e retornou ao município reali-
zando atendimento médico à população; Diversos casos 
foram registrados nos bairros Moreira César e no bairro 
do Bonsucesso. No bairro do Crispim haviam encontrado 
muitos doentes em estado de penúria; Com a �inalidade de 
evitar aglomeração, o pároco, padre José Loyelo Bianchi, 
providenciou um carro para trasladar a imagem de Nossa 
Senhora do Socorro para a igreja matriz, onde durante o 
dia os �iéis faziam a prece milagrosa pedindo ao �im da 
epidemia; No hospital de isolamento, os doutores Navarro 
Andrade, Ayres Bastos, Oscar Varella, Gustavo de Godoy 
e os estudantes da Escola de Farmácia trabalhavam com 
a�inco no atendimento às vítimas; Contraíram a gripe es-
panhola na cidade: o médico e deputado dr. Claro César, 
sua esposa Guiomar Lessa César (presidente da Cruz Ver-
melha local); o dr. Ayres Bastos, sua esposa Elvira Bastos 
(vice-presidente da cruz Vermelha); o pároco, padre José 
Loyelo Bianchi; o estudante Jacy Assunção, o professor 
Athayde Marcondes, Plínio Cabral e Claro von Blom Go-
doy. Felizmente, todos se re-estabeleceram; Após dois me-
ses, a epidemia começou a registrar queda e em dezembro 
o hospital de isolamento é fechado, com a informação de 
que a epidemia fez entre 5 e 6 mortes por dia.

Alguma coincidência com os dias atuais? 

Desde então, o mundo registrou outras três pandemias: 
a gripe asiática (1957), a de Hong Kong (1968) e a H1N1 
(2009). Apesar do avanço da medicina, cientistas do mun-
do inteiro há tempos estão prevendo uma quinta epide-
mia. Está aí, ela chegou: Covid-19 (2020). Sabemos que 
vai passar! Fica neste artigo, o registro do passado para 
lembrar que no presente façamos a nossa parte e no futu-
ro não contabilizemos maiores estragos.”

Na semana em que se comemora o “Dia do Jornalista”, 
7 de abril, nosso editorial homenageia – por meio deste 
texto re�lexivo do jornalista Alexandre Pereira Costa, o 
Pió – a todos os pro�issionais que pesquisam, que escre-
vem, que entrevistam, que apuram fatos e combatem fake 
news, diariamente; nossos parabéns! 

A Acip (Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba) realiza, nesta 
quinta-feira (9), às 17 horas, o 
Webinar gratuito, “Como tratar 
os impactos do Covid-19 em 
seus negócios” – orientação e 
debate online. 

Para participar é necessário 
fazer a inscrição no link que 

está no fim deste texto. 
A Associação informa tam-

bém que está preparando uma 
programação – que deve ser di-
vulgada em breve – para que os 
associados possam se informar 
durante o isolamento social. 

“Sabemos que são tempos di-
�íceis, mas, precisamos acatar as 
normativas do Governo do Estado 

e da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba; mas, estamos fazendo de 
tudo, para minimizar os impactos 
para o comércio local”, a�irmou a 
presidente da Acip, Ana Cristina 
Pucci.  

Link para inscrição: https://
forms.gle/wz1Pnv6ySGSAFuQw8

Estar junto é mais do que es-
tar perto. Participe!

Acip realiza webinar gratuito 
em parceria com o Sebrae     

O Projeto Jataí – entidade 
social localizada no distrito de 
Moreira César, dirigida pelos 
Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba –, está pro-
movendo a campanha “Máscaras 
do Amor”. A ideia que já está em 
ação consiste na confecção de 
máscaras de proteção descartá-
veis de tecido TNT por costurei-
ras voluntárias. 

A iniciativa partiu da artesã Re-
nata de Oliveira, que confeccionou 
as primeiras máscaras e ofertou 
para o Projeto Jataí, conforme re-
lato da diretora e coordenadora 
da campanha Raquel Dias, “esta 
iniciativa foi abraçada pelos Sale-
sianos Cooperadores de Pindamo-
nhangaba e ganhou força através 
da mobilização da instituição com 
familiares e amigos dos colabora-
dores da entidade”.

Atualmente, são 18 voluntá-
rias costureiras de várias regiões 
da cidade, que das suas casas (e 
com material doado pelos Sale-

Jataí e voluntários 
confeccionam máscaras 

sianos Cooperadores) estão con-
feccionando máscaras de pro-
teção para doação à Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
de Pindamonhangaba. Palmina 
Célia é a responsável pela arre-
cadação das doações. “Contamos 
ainda com a ação do motorista 
da instituição Clóvis Barbosa, 
que com muita dedicação, fazen-
do uso da máscara de proteção e 
seguindo os cuidados recomen-
dados, faz a entrega destes mate-
riais e recolhe os itens confeccio-
nados para entrega ao destino”, 
contou Raquel.

É importante ressaltar que o 
Ministério da Saúde orientou e in-
centivou o uso de máscaras casei-
ras descartáveis e/ou laváveis, se-
guindo recomendações corretas 
de higienização, e solicitou que os 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) que são utilizados por 
pro�issionais de saúde sejam foca-
dos nas equipes de linha de frente 
no combate à Covid-19.

A ideia inicial recebeu o nome 
de “Campanha Máscaras do 
Amor”, mas antes mesmo de ser 
lançada a adesão de doadores e 
voluntários foi su�iciente para 
atender a primeira demanda, não 
necessitando abrir para novas 
doações neste momento. O Proje-
to Jataí convida a todos a ajuda-
rem tomando os cuidados neces-
sários e seguindo as orientações 
dos órgãos de saúde, e faz um 
convite para visitarem o per�il da 
instituição em suas redes sociais 
(Projeto Jataí Salesianos). Dessa 
forma, todos poderão conhecer 
mais esta e outras ações que es-
tão acontecendo neste período 
de pandemia, e também a equipe 
de voluntárias, que estão doando 
além da sua mão de obra muito 
amor para esta campanha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 001/2020 (PMP 675/2020) 
Foi fi rmado o contrato 025/2020, de 23/03/2020, para 
“aquisição de arma de fogo para uso institucional pela 
Guarda Civil Metropolitana”, no valor de R$ 107.500,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr José Sodário Viana, e pela 
contratada, empresa Goemann Comercial Eireli EPP, a 
Sra Mariane Cristina Gertudes dos Santos.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E FIQUE EM CASA! 

Prefeitura 
divulga novo 

formato de 
boletim sobre 

coronavírus
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba inicia, nesta quarta-feira (8), 
a publicação de seu boletim diário 
com mais dados e informações, 
sempre primando por informar a 
população de forma transparente 
e de fácil entendimento. 

Quando os primeiros boletins 
foram publicados, eram coloca-
das informações sobre dados epi-
demiológicos de outras cidades, 
contudo, tecnicamente, as noti�i-
cações acontecem por município 
de residência do paciente e não de 
ocorrência ou internação. Assim, 
se um paciente mora em Taubaté e 

é internado em Pinda, o caso dele 
entra na contagem de Taubaté. 

Dessa forma, a Secretaria de 
Saúde entende que atualmente, 
com o início da ocupação hospita-
lar da cidade, é importante infor-
mar a população não somente os 
dados epidemiológicos relevantes 
(suspeitos, noti�icados, con�irma-
dos e descartados) mas também a 

ocupação dos leitos de enfermaria 
e UTI no SUS e na rede privada. 

“Por isso, a contagem não vai 
coincidir neste novo formato do 
boletim: porque alguns pacientes 
que não entram na contagem de 
Pinda estão internados nos leitos 
da cidade”, explicou a secretária 
adjunta de Saúde, Mariana Freire. 

O novo boletim conta com três 
colunas, sendo a primeira mos-
trando o universo dos casos de 
coronavírus na cidade, a segunda 
mostrando o desfecho ou anda-
mento dos casos e a terceira colu-
na, com os leitos hospitalares. 

Como a epidemia de coronaví-
rus é um tema muito novo para to-
dos os municípios, outras alterações 
podem ser realizadas com o passar 
dos dias e com o desenvolvimento 
de ocorrências na cidade, sempre 
com o intuito de informar a popula-
ção da melhor forma possível.


