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Serviços de arborização devem ser solicitados no 
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente

Todas as ocorrências relacionadas à arborização urbana em Jaguariúna devem, agora, ser realizadas diretamente 
no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente. Até então, as ocorrências eram feitas no Atende Fácil.

As solicitações de poda de árvore, por exemplo, podem ser realizadas pelo telefone (19) 3867-4226 ou presen-
cialmente no balcão de atendimento do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, localizado na Rua José 
Alves Guedes, nº 575, Centro, ao lado da delegacia.

IVAIR OLIVEIRA

Santa Casa Anna Cintra conta com novos 
equipamentos para o combate ao coronavírus

Em entrevista exibida no do-
mingo, 12, pelo Fantástico, da 
TV Globo, o ex-ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta, diz 
que o período mais preocupante 
da crise do coronavírus Covid-19 
deve ser entre maio e junho. Se-
gundo o Médico Patologista, 
Alex Galoro, a análise da evolu-
ção dos casos mostra que as me-
didas de isolamento social, com a 
implantação da quarentena logo 
no diagnóstico dos primeiros 
casos, ajudaram a interromper a 
transmissão do vírus e a conter o 
avanço dos casos, postergando o 
pico para as semanas seguintes. 
“Este achatamento no pico tem 
auxiliado a manter o sistema de 
saúde com capacidade de atendi-
mento à população e internação 
dos casos graves”, afirma.

Página 3

Patologista explica porquê o pico do 
coronavírus está previsto para maio e junho
Com mais de 1 milhão de casos de Covid-19 ao redor do mundo, as perguntas sobre quando a doença deve 
atingir seu pico no Brasil se tornam cada vez mais comuns

Doria prorroga quarentena até o 
dia 10 de maio em todo o estado

Em anúncio nesta sexta-feira, 17, no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo (SP), João Doria, prorrogou 
o período de quarentena pela segunda vez em meio à pandemia de coronavírus. Essa é a segunda prorrogação da 

quarentena que teve início no dia 24 de março nos 645 municípios do estado. 

O prefeito de Amparo, Luiz 
Oscar Vitale Jacob participou 
na tarde de quarta-feira, 15, da 
entrega de novos equipamentos 

para a Santa Casa Anna Cintra 
que devem ser utilizados na Uni-
dade de Tratamento Intensiva 
(UTI) do hospital, neste primei-

ro momento, para os possíveis 
casos de coronavírus. As aquisi-
ções fazem parte do patrimônio 
da Santa Casa.              Página 5
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A medida que o isolamento social vai perdendo força, por inúmeros motivos, mesmo com o decreto de quarentena, a ocorrência de contaminação das pessoas deve ser maior e mais acelerada

A aquisição totaliza R$407.989,88

Holambra confirma 
segundo caso do novo 
coronavírus

Pedreira publica decreto que 
obriga o uso de máscara de 
proteção em espaços públicos

Exame laboratorial confir-
mou na quinta-feira, 16, o se-
gundo caso do novo coronavírus 
em Holambra. O paciente, um 
jovem de 32 anos, deu entra-

da na Policlínica Municipal na 
noite de terça, 14, com diagnós-
tico de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, quadro suspeito 
para o Covid-19.          Página 5

A Prefeitura de Pedreira pu-
blicou, em seu Diário Oficial, 
na terça-feira, 14, o Decreto 
Municipal nº 2.859/2020, 
que obriga o uso de másca-
ras pela população em espa-
ços públicos, como medida 
para combater o avanço do 
novo coronavírus. Apesar da 

obrigatoriedade, as punições 
para quem descumprir as medi-

das só começam a valer na quar-
ta-feira, 22.                   Página 5
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Você sabia que existem er-
ros de comunicação que atra-
palham os relacionamentos? 
Certamente sim. Agora, neste 
momento em que precisamos 
nos manter isolados, a comuni-
cação tem sido ainda mais im-
portante e primordial.

É importante detectar quais 
são os erros que você comete, 
ás vezes, inconscientemente. 
Ou, então, por ego e orgulho.

Você se comunica mal 
quando diz que está tudo bem, 
quando claramente não está 
tudo bem;

Dá sinais de que algo não vai 

bem (por meio de indiretas, si-
lencio, sarcasmo ou ironia), en-
quanto evita falar abertamente 
sobre o que te incomoda;

Discute a relação com pes-
soas de fora em vez de falar di-
retamente com seu parceiro (a), 
que é quem realmente importa;

Ignora o problema, na espe-
rança de que ele desapareça;

Não mantém um canal de 
comunicação aberto, claro, 
transparente e assertivo com 
seu parceiro (a).

Muitas vezes, acreditamos 
que é mais fácil expressar 
nossos sentimentos de uma 

forma indireta. O problema, é 
que, além de ser pouco eficaz, 
esse comportamento também 
gera toxidade para o relacio-
namento.

Por isso, procure expor de 
forma clara o que você sente. 
O outro não tem como adivi-
nhar tudo que se passa dentro 
de você.

E não se esqueça de que, ao 
trabalhar a comunicação asser-
tiva, você contribui para que o 
relacionamento se torne muito 
mais forte, saudável e maduro. 
E vale para todos os tipos de re-
lacionamento.

EDITORIAL
Erros de comunicação
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Tomaz de Aquino Pires*

Em 1918 essa epidemia chegou a este 
Distrito de Paz que pertencia  a Mogi-Mirim. 
Aquele prefeito tomava medidas para evitar a 
invasão da terrível gripe. Ela assolava a Europa 
e parte do mundo. O Sub-Prefeito desta Vila era 
Francisco Fernandez Correa Vianna, próspero 
proprietário de moinhos e máquinas de benefi-
ciar arroz movidos à roda d’água, na Rua Flo-
riano Peixoto, diante da Praça Berlim, às mar-
gens do Rio Jaguary. O Capitão Ulisses Masotti 
era o Escrivão de Paz e do Registro Civil. João 
Leite Penteado era o subdelegado de Polícia. O 
referido Subprefeito e o Fiscal do Distrito de 
Jaguary, Sr. Lucillo Poltronieri faziam cumprir 
as prescrições de higiene a fim de evitar a pro-
pagação da moléstia reinante em muitas locali-
dades do Estado. Proibiram temporariamente a 
venda de frutas na estação ferroviária e nas de-
mais ruas, procedendo a rigorosa limpeza nos 
mictórios, chácaras e quintais da vila. A polícia 
local proibiu a entrada de crianças na platafor-
ma dos trens de passageiros, devido à epidemia 
que a todos afligia. O periódico semanal de 
Mogi-Mirim na primeira semana de novembro 
noticiava que a influenza espanhola havia au-
mentado nesta vila. Havia vinte casos de gripa-
dos, mas tal número poderia duplicar e triplicar. 
Felizmente nossos doentes estavam resistindo. 
Alguns já estavam em convalescença. O médi-
co da vila, Dr. Alexandre Tepedino reafirmava 
que era erro gravíssimo estar em contacto cons-
tante com os enfermos. Era incansável o dedi-

cado profissional que enfrentava o excesso de 
trabalho. Ele lamentava a imprudência do povo 
que não evitava o contágio. A Câmara Munici-
pal de Mogi-Mirim fez um apelo às pessoas de-
dicadas e caridosas da vila que formassem uma 
Comissão Protetora dos Pobres que ficou as-
sim constituída: Francisco F. C. Vianna, Felipe 
Salomão Hossri, Hermínio J. Masotti, Alberto 
Mestieri, Admur Bueno. O Conselho Fiscal era 
integrado por Linneo Cordeiro (farmacêutico), 
Ulisses Masotti (tabelião), José Pires Júnior 
(fazendeiro), Joaquim Pires (negociante). O re-
dator de “A Comarca”, Sr. Francisco Cardona, 
pediu ao Sr. Caetano dos Santos Pereira, dedi-
cado correspondente daquele periódico na vila, 
que noticiasse o que se passava em Jaguary. E 
desejava o pronto restabelecimento do corres-
pondente que havia também contraído a gripe. 
Ele enviava notícias dos fatos que por aqui se 
passavam. E dentre eles a nota de falecimen-
to do ajudante do chefe de estação, Sr. Osório 
Franco, ferroviário que sempre desempenhou 
com elevada correção e verdadeiro zelo sua ta-
refa. Diversas pessoas que foram visitar o chefe 
da estação, Manoel Pereira Cassiano, atacado 
de gripe, contraíram a moléstia e assim desen-
volveu-se o contágio. Toda a sua família foi con-
tagiada. O proprietário da “Pharmacia Jaguary”, 
Linneo Cordeiro teve a generosidade de ofertar à 
Comissão de Socorro aos Pobres , 200 cápsulas 
de “chloridrato de Quinino”. O correspondente 
publicava a lista nominal dos colaboradores e a 

respectiva quantia em mil réis no jornal do mu-
nicípio: o Pe. Antônio Caravella, Gabriel Sayad, 
Vitório Rizzoni, Fortunato Chiavegato & Irmão, 
João Pedro de Figueiredo, Moysés Turato, D. 
Tereza Machado de Almeida, Alberto Bergami-
ni, Ângelo Guaraldo, Luiz Guaraldo, Generoso 
Castanho, Alberto de Almeida, João Ferrari, An-
tônio Michelini, Leone Franceschini, , Emílio 
Bergamasco, Henrique Lanzoni, Lauro de Car-
valho( retratista e esportista), Joaquim Azenha.
Estatística publicada no periódico: Epidemia 
reinante: Nº de gripados da vila- 65. Curados, 
em tratamento: 30. Continuam gripados, em tra-
tamento: 35. Caso fatal: 1. O correspondente de 
“A Comarca” cita a dedicação do  Revmo. Pe. 
Antônio Caravella, velando dia e noite à cabe-
ceira dos doentes, não os abandonando  até que 
os visse completamente restabelecidos. Nobilís-
simo gesto de caridade que S.Sª teve igualmente 
para com todos os demais enfermos, em geral 
(“A Comarca”, 01/12/1918).Nesta edição o cor-
respondente complementa:_” A epidemia parece 
ter chegado ao seu declínio; pois há 12 dias não 
foi notificado nenhum novo casa dentro da vila.” 
Erradicada a Gripe Espanhola, no dia 20 de ja-
neiro de 1919, realizou-se a 1ª Festa em louvor a 
São Sebastião, protetor contra as epidemias, (“ A 
Comarca”26/01/1919).

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

A  epidemia  da gripe
espanhola em Jaguary

Sandra R. Ribeiro*

Equilíbrio emocional é controlar os pensa-
mentos e as ações que determinam o compor-
tamento humano. A capacidade de enfrentar 
obstáculo e ter controle absoluto dos senti-
mentos e das reações. É refletir sobre a situ-
ação vivida e pensar de forma positiva sem 
deixar se influenciar, ou seja, controlar suas 
atitudes diante da situação em questão.

Mesmo com o distanciamento social esti-
vemos bem até agora focando na luta contra o 
Covid-19. Porém, talvez pessoas estejam sen-
tindo-se cansadas, esgotadas e no limite do 
suportável, mas ainda não podemos relaxar, 
pois estamos no auge de uma crise de saúde 
que estamos enfrentando. Ficou comprova-
do que o distanciamento social é eficaz para 
conter os casos da COVID19, e, com a dimi-
nuição dos casos o Sistema de Saúde não fica 
tão sobrecarregado, caso contrário, pode não 
aguentar e entrar em colapso. O estresse au-
menta muito por conta da sobre carga que re-
cai sobre profissionais, eles se sentem impo-
tentes ao ver que precisam salvar vidas, e às 
vezes não conseguem. Aí, paira uma pergunta 
no ar. Mas, e as pessoas que já estão isoladas 

a algum tempo sem realizar suas atividades, 
sem ver seus familiares, passando necessida-
des porque não podem voltar ao trabalho? En-
fim, fomos pego de surpresa pela COVID19. 
Embora separados e isolados vamos simboli-
camente continuar de mãos dadas, dar lugar 
a solidariedade, a paciência, a serenidade, a 
tolerância. Precisamos respirar fundo e dizer 
para nós mesmos que por enquanto, ainda te-
mos que ser resilientes e continuar cuidando 
da nossa saúde física e mental até que passe 
essa crise. E por falar em crise! Ela pode ser 
vista também como uma coisa boa. No cam-
po da psicologia, em particular da Psicologia 
do Desenvolvimento, o conceito de crise é 
explicado como toda a situação de mudan-
ça a nível biológico, psicológico ou social, 
que exige da pessoa, do grupo ou da socie-
dade um esforço suplementar para manter o 
equilíbrio ou estabilidade emocional quan-
do há ruptura na homeostase psíquica , isto 
é, um estado de equilíbrio do meio interno, 
independente das alterações que acontecem 
no meio externo e, perda ou mudanças de 
elementos estabilizadores habituais. Mas a 

crise é vista, de igual modo, como uma oca-
sião de crescimento. A evolução favorável 
de uma crise, conduz a um crescimento, à 
criação de novos equilíbrios, ao reforço da 
pessoa e da sua capacidade de reação a situ-
ações menos agradáveis. 

Diante do reconhecimento que estamos 
em meio a uma crise de saúde, vamos man-
ter nosso equilíbrio para proteger nossa saúde 
mental e física. Não vamos dar lugar aos de-
vaneios, aos impulsos, que ás vezes, nos pe-
gam de repente facilitando nosso rompimento 
com a realidade. Se tivermos que passar por 
mais algum desafio nessa fase de pandemia, 
vamos ter em mente sempre que o equilíbrio e 
o ajuste emocional serão nosso suporte sem-
pre. E juntando a tudo isso é fundamental o 
autoconhecimento, ele é a “chave” para en-
contrarmos equilíbrio emocional numa crise 
a qual estejamos passando.

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão 
Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Distanciamento social: 
crise e equilíbrio emocional

Manoel Seixas*

ANTIGAMENTE 
ERA ASSIM...

O chefe da estação de Luiz Antônio, pe-
quena cidade que se avizinha do município 
de São Simão, comentava com sua esposa. 
“Sábado finalmente nossa filha vai desen-
calhar”. 

Quero que as cerimônias tanto do reli-
gioso como do civil, sejam realizadas com 
inusitado esplendor.

Comes e bebes da melhor qualidade para 
que ninguém venha depois me azucrinar a 
vida, esparramando, por aí, que o casamen-
to da Florisbela foi uma droga.

Finalmente chegara sábado e o tão de-
cantado casório se sacramentou com todas 
formalidades legais.

A festa num clima de alegria e descon-
tração, adentrava já a noite, quando ali che-
ga o último trem de passageiros, conduzin-
do alguns sonolentos passageiros.

O chefe da estação, que ainda mantinha 
regras de sobriedade, convida, destarte, toda 
a equipe do Trem(M.J.4), constituída de ma-
quinista, foguista, guarda e ajudante de trens 
e, até, descontraídos passageiros para partici-
parem do casório de sua querida Florisbela.

Mal o chefe acabara de proferir tão gra-
tificante convite, um contentamento intra-
duzível se apodera de todos.

Tão animado estava o bailão que acaba-
ram de esquecer que o trem tinha ainda que 
queimar muita lenha até alcançar a estação 
de São Simão, ponto final da linha. O ma-
quinista, a meter os dentes numa lasca de 
costela de leitoa, ao ser inquirido pelo chefe 
da estação sobre o possível atraso de trem, 
foi deveras taxativo: Seu chefe, a locomoti-
va tem rodas redondas para que? Não é para 
rodar, ó raios....!

Então deixe por minha conta que minha 
303, a cuspir fagulhas, vai virar capeta, ser-
ra abaixo, de formas que, quando meter o 
limpa trilho na plataforma de São Simão, 
estará no seu horário habitual.

E o foi com uma pontualidade britânica.
Havia um misticismo incomum entre a 

encantadora locomotiva 303 e o seu apai-
xonado maquinista, que à vezes, eu ficava 
matutanto9 comigo9 mesmo; será que o en-
genho montado pelo homem captava efeti-
vamente a linguagem de um ser mortal?

Manoel Seixas* 
é ferroviário aposentado e ex-vice-pre-

feito de Jaguariúna

Trabalhando 
o passado
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Enfrentamento ao Coronavírus

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Em entrevista exibi-
da no domingo, 12, pelo 
Fantástico, da TV Globo, 
o ex-ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
diz que o período mais 
preocupante da crise do 
coronavírus Covid-19 
deve ser entre maio e 
junho. “Maio e junho 
serão, realmente, os nos-
sos meses mais duros. A 
gente tem diferentes rea-
lidades. O Brasil a gente 
não pode comparar com 
um país pequeno, como é 
a Espanha, como é a Itá-
lia, a Grécia, Macedônia 
e até a Inglaterra. Nós 
somos o próprio conti-
nente. Serão dias duros”, 
diz em entrevista ao Fan-
tástico.

Segundo o Médico Pa-
tologista Clínico, Alex Ga-
loro, a análise da evolução 
dos casos mostra que as 
medidas de isolamento so-
cial, com a implantação da 
quarentena logo no diag-
nóstico dos primeiros ca-
sos, ajudaram a interrom-
per a transmissão do vírus 
e a conter o avanço dos 
casos, postergando o pico 
para as semanas seguintes. 
“Este achatamento no pico 
tem auxiliado a manter o 
sistema de saúde com ca-
pacidade de atendimento 
à população e internação 
dos casos graves”, afirma.

À medida que o isola-
mento social vai perden-
do força, por inúmeros 
motivos, mesmo com o 
decreto de quarentena, a 
ocorrência de contamina-
ção das pessoas deve ser 
maior e mais acelerada. 
“De qualquer forma ha-
verá um pico no número 
de casos, que significa a 
maior incidência da doen-
ça. A diferença, é que este 
pico pode ser menor, com 
prolongamento do perí-
odo de transmissão. É o 
que chamamos de “acha-
tamento da curva”, que 
era o objetivo das medidas 
de isolamento social, para 
garantir melhor atendi-
mento à população”, diz o 
Dr. Alex. 

Desde o início da pan-
demia existe um debate 
no País sobre qual a forma 
mais adequada de comba-
ter o Covid-19. Há aqueles 
que defendem o isolamen-
to horizontal, que significa 
manter o maior número 
possível de pessoas em 
suas residências e, portan-
to, isoladas. Há outros que 
defendem o isolamento 
vertical, que implica man-
ter as pessoas dos grupos 
de riscos, como idosos, 
diabéticos e hipertensos, 
isolados. 

“No isolamento verti-
cal, a contaminação pelo 
vírus e incidência da doen-
ça é maior. No isolamento 
horizontal, estes números 

são menores, mas resultam 
em menor atividade eco-
nômica”.

O distanciamento so-
cial é uma medida que visa 
garantir a saúde de uma 
população diante da doen-
ça. Essa medida foi adota-
da, por exemplo, em vários 
locais do mundo durante 
a pandemia. Apesar de 
ser uma medida dura, foi 
fundamental para frear o 
avanço da doença na Chi-
na, por exemplo.

Neste período, a reco-
mendação dos especialis-
tas é que todos usem más-
caras caseiras ao sair de 
casa, em locais públicos 
e onde outras medidas de 
distanciamento social são 
difíceis de manter, como 
por exemplo, bancos, su-
permercados e farmácias. 
O Dr. Alex lembra que de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, o Cen-
ters for Disease Control 
and Prevention (CDC), o 
uso de máscaras de pano 
pode retardar a propaga-
ção do Covid-19. 

“As máscaras de pano 
não são máscaras cirúrgi-
cas ou respiradores N-95, 
que são suprimentos essen-
ciais para os profissionais 
de saúde. Elas precisam 
ser lavadas rotineiramente, 
dependendo da frequência 
de uso e durante o uso ter 
cuidado para não tocar nos 
olhos, nariz e boca. Deve-
-se lavar as mãos imedia-

Patologista explica porquê o pico do 
coronavírus está previsto para maio e junho
Com mais de 1 milhão de casos de Covid-19 ao redor do mundo, as perguntas sobre quando a 
doença deve atingir seu pico no Brasil se tornam cada vez mais comuns

DIVULGAÇÃO

Médico Patologista Clínico da Unicamp, Alex Galoro

tamente após a remoção”, 
explica. 

Ele considera impor-
tante também destacar que 
estas coberturas faciais de 
pano não devem ser colo-
cadas em crianças menores 
de dois anos, em pessoas 
com problemas respirató-
rios ou inconscientes, in-
capacitadas ou incapazes 
de remover a máscara sem 
assistência.

Hidroxicloroquina
A cloroquina e a hi-

droxicloroquina ganharam 
destaque na pandemia do 
novo coronavírus. Mas as 
evidências científicas até 
aqui não sustentam o uso 

dessas substâncias como 
uma aposta definitiva na 
cura da Covid-19.

Para o patologista 
Alex, ainda é muito cedo 
atestar que ela pode ser 
uma solução. “Há ou-
tras dezenas de substân-
cias em estudo em todo 
o mundo. Mas é preciso 
cautela, pois existe todo 
um processo de acompa-
nhamento de testes, antes 
que os medicamentos se-
jam utilizados em larga 
escala, no tratamento dos 
pacientes”, afirma.

De acordo com ele, 
hoje, mais de 80% dos 
casos de Covid-19 tem 
evolução positiva sem 

medicação específica. “É 
um risco muito grande 
submeter pacientes pes-
soas a hidroxicloroquina 
e a seus efeitos colate-
rais”, diz. 

Autoridades de saúde, 
médicos e pesquisadores 
estão estudando outras al-
ternativas para a prevenção 
e tratamento da doença. Dr. 
Alex explica que as vacinas 
são a melhor forma de pre-
venção, enquanto o plasma 
de pessoas que já tiveram 
a doença, pode ser usado 
como tratamento para pes-
soas doentes. 

“Este método, deno-
minado imunização pas-
siva já vem sendo testado, 
mas assim como o uso da 
hidroxicloroquina, tam-
bém depende de estudos 
que avaliem sua eficácia e 
segurança, antes que seja 
usado em larga escala”.

Fonte: Alex Galoro
Médico Patologista Clínico 
- UNICAMP
Post Doctoral Fellowship 
- Universidade McGill, 
Montreal
MBA - FGV
Doutorado - FMUSP

Patologista Clínico e Ges-
tor Médico do Grupo Sabin
Presidente da SBPC/ML 
2016-17
Presidente do Conselho de 
Ex-Presidentes da SBPC/
ML 2018-19

Paula Partyka
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Circula nas redes so-
ciais uma imagem com 
novas atividades permiti-
das pelo Governo de São 
Paulo no período de qua-
rentena, mas é #fake. De 
acordo com a comunica-
ção do Estado, esse mate-
rial não foi produzido ou 
divulgado pelo Governo.

A medida de quaren-
tena impõe o fechamen-
to do comércio, exceto 
os serviços essenciais 
de alimentação, abaste-

cimento, saúde, bancos, 
limpeza e segurança. O 
decreto assinado pelo 
Governador João Doria 
lista as exceções em seis 
categorias. 

Nos serviços de saúde, 
está liberado o funciona-
mento de hospitais, clíni-
cas – inclusive as odon-
tológicas – e farmácias. 
No setor de alimentação, 
podem funcionar super-
mercados, hipermercados, 
açougues e padarias – que 
não podem permitir o con-
sumo no estabelecimento 
durante a quarentena.

No setor de abaste-
cimento, podem atuar 
normalmente transpor-
tadoras, armazéns, pos-
tos de gasolina, oficinas, 
transporte público, táxis, 
aplicativos de transporte, 
serviços de call center, pet 
shops e bancas de jornais.

Os demais setores que 
podem oferecer serviços 
durante a quarentena são: 
empresas de seguran-
ça privada; empresas de 
limpeza, manutenção e 
zeladoria; bancos, loté-
ricas e correspondentes 
bancários.

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Em anúncio nesta sex-
ta-feira, 17, no Palácio dos 
Bandeirantes, o governa-
dor de São Paulo (SP), João 
Doria, prorrogou o período 
de quarentena pela segun-
da vez em meio à pande-
mia de coronavírus. Essa é 
a segunda prorrogação da 
quarentena que teve início 
no dia 24 de março nos 645 
municípios do estado. 

De acordo com o gover-
nador, a decisão é ampara-
da pelo comitê médico do 
Centro de Contingência 
contra o coronavírus no es-
tado, composto por 15 es-
pecialistas. “Eles que nos 
indicam e orientam todas 
as decisões do Governo. 
Não brigamos com a ciên-
cia, nós respeitamos a ciên-
cia, e, a orientação foi para 
prorrogarmos a quarentena 
até dia 10 de maio”, diz.

A prorrogação da qua-
rentena ainda leva em con-
ta o número crescente de 
casos de contaminação e de 
mortes registradas, além do 
baixo índice do isolamento 

É #FAKE imagem com novas 
atividades permitidas no período de 
quarentena pelo Governo de SP

Doria prorroga quarentena 
até o dia 10 de maio em 
todo o estado

Todo o conteúdo verdadeiro produzido pelo Estado está no site 
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus e nos canais oficiaissocial da população, que 

nesta quinta-feira, 16, re-
gistrou 49% em São Paulo 
e interior.  O governo diz 
que a taxa ideal para tentar 
impedir o avanço da doen-
ça é de 70%. “São Paulo 
confia na ciência. Confia 
nos médicos que salvam 
vidas. Pelo amor à vida, às 
pessoas e respeito à medi-
cina nós prorrogamos essa 
quarentena”, diz Doria.

Há um mês foi regis-
trada a primeira morte no 
Estado. Hoje, pelo menos 
853. “Infelizmente os ca-
sos estão em expansão. As 
UTI’s dos hospitais públi-
cos e privados estão rece-
bendo números maiores 

a cada dia. A atitude res-
ponsável do governo é pela 
prorrogação desta quaren-
tena, para evitar o colapso 
no atendimento da saúde 
pública e, na sequencia, da 
saúde privada no estado”, 
reforça.

Doria ainda fala que 
para abrir o comércio e 
serviços é preciso contro-
lar melhor a contaminação 
e ter o sistema público de 
saúde também em condi-
ções de atendimento para 
salvar vidas. “Não temos 
nenhum prazer em ampliar 
o período de quarentena, 
mas a obrigação de respei-
tar a ciência e proteger vi-
das”, finaliza.

A medida é 
amparada na 
ciência
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Prefeitura de Jaguariúna lança 
programa ‘Minha merenda em casa’

Principais alterações nas relações de trabalho trazidas pela 
MP 927, 936 e sua regulamentação pelo STF

Iniciativas

O programa tem objetivo de garantir 
a qualidade nutricional dos alunos 
da rede municipal de ensino

Doutores Carlos Eduardo e Rafael Pirogini

DIVULGAÇÃO

financeira para a manu-
tenção dos empregos, foi 
editada a MP 936/2020 
em 01/04/2020, que criou 
mecanismos para que o 
governo subsidie parte 
dos salários dos emprega-
dos. Essa medida criou a 
possibilidade de redução 
dos salários e jornada por 
até noventa dias, com a 
compensação da redução 
pelo governo da diferença 
do percentual reduzido, 
que será paga através de 
verba do seguro desem-
prego, na mesma mediada 
de redução”, explica o Dr. 
Carlos.

“Importante resaltar 
que a empresa que aderir 
a esse benefício governa-
mental para redução de 
jornada e salários, fica im-
pedida de dispensar o em-
pregado por igual período 
que se aplicou a redução 
após cessar o beneficio”, 
acrescenta Dr. Rafael.

Segundo os advogados, 
houve polêmica. “Porém, 
ao dispor que quando o 
corte for de 25%, a mudan-
ça pode ser feita por acordo 
indivídual entre o patrão e 
o empregado, independen-
te da faixa salarial. Nas 
reduções de 50% a 70% 
ou suspensão de contrato, 

os acordos individuais só 
poderão ser firmados com 
empregados que ganham 
menos de R$3.135 ou mais 
de R$12.202,12. Os traba-
lhadores que recebem entre 
R$3.136 e R$12.202,11 só 
podem ter seus contratos 
modificados por acordo ou 
convenção coletiva, com a 
participação do sindicato”, 
explicam. 

Ocorre que, a MP 936 
que previu a possibilidade 
de aderir ao acordo para 
redução da jornada e salá-
rio, sem a necessidade de 
assistência sindical, o que 
causou a interposição de 
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade pelo Partido 
Rede Sustentabilidade, sob 
o argumento de que pode-
riam ser provocados exces-
sos pelos empregadores, 
pois sendo a parte forte 
da relação empregatícia, 
poderia obrigar o traba-
lhador a aceitar o acordo, 
entendendo necessária a 
analise e anuência sindi-
cal. “Assim, em análise ao 
pedido liminar, o ministro 
Ricardo Lewandowski, em 
decisão monocrática julga-
da em 06/05/2020, decidiu 
ser necessária a assistência 
dos sindicatos para a for-
malização do acordo”, diz 

Dr. Carlos.
Sendo esse o entendi-

mento, ocorreria em ver-
dade a impossibilidade de 
aplicação da norma, pois 
esse tipo de negociação, de 
ordem pratica, costuma ser 
demorada. “Porém, após o 
julgamento da liminar, foi 
um recurso interposto pela 
AGU, dia 13 de abril, onde 
em julgamento, o Ministro 
esclareceu que nos termos 
de sua decisão, em uma 
correta interpretação, em 
verdade não houve uma 
proibição para que as em-
presas formalizem acordos 
individuais com seus em-
pregados, mas o mesmo 
precisa ser encaminhado 
ao Sindicato Laboral, no 
prazo de dez dias, para que 
esse opte ou não por assu-
mir a negociação. Após a 
notificação, de forma fa-
cultativa, o sindicato opta-
ria por intervir ou não na 
negociação”.

Os advogados lembram 
que o processo agora de-
veria ser julgado em ple-
nário na quinta-feira, 16, 
sendo suspendido para 
esta sexta-feira, 17. Sem 
mais novidades até o fe-
chamento desta matéria. 
“Ou seja, a juízo de incer-
tezas continua”.

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Vivemos hoje um mo-
mento de grandes incerte-
zas no que concerne a le-
gislação trabalhista. Muitas 
normas são editadas e mo-
dificadas a cada dia, quan-
do não, mais de uma vez no 
mesmo dia, causando uma 
enorme insegurança jurí-
dica, tanto ao trabalhador 
quanto ao empregador.

Ocorre que, essa inse-
gurança impede o empre-
gador de aplicar as novas 
disposições por não acre-
ditar plenamente em sua 
eficácia. Caso o emprega-
dor fizesse todas as altera-
ções, caso fosse considera-
da inconstitucional “o que 
não foi” causaria enormes 
prejuízos. 

Do mesmo modo o tra-
balhador fica a própria sor-
te, pois não tem segurança 
da manutenção de seu sa-
lário ou emprego, o que o 
impede de realizar qual-
quer gasto. O resultado 
disso é o desabastecimento 
da economia. 

Não restam dúvidas 

da necessidade de regu-
lamentação das relações 
e trabalho em razão da 
situação ímpar vivida em 
estado de calamidade pú-
blica, porém, esta tem que 
ser legitimada pelo res-
peito aos preceitos cons-
titucionais de proteção 
ao trabalho e ao mercado 
financeiro. Nesse cenário, 
iniciaram-se as edições de 
diversas MP’s.

Os advogados traba-
lhistas, Dr. Carlos Eduar-
do R. da Silva e Dr. Ra-
fael Pirogini Norberto, do 
escritório jaguariúnense 
Pirogini & Rodrigues Ad-
vogados lembram que as 
mudanças começaram em 
22 de março, quando o 
presidente Jair Bolsona-
ro editou a MP 927/2020, 
que entre suas principais 
disposições, trouxe as 
primeiras regulamenta-
ções de medidas para a 
atividade econômica e 
manutenção do empre-
go. “Entre as alterações, 
da mais relevante, está a 
regulamentação do tele-
trabalho que possibilitou 
a alteração de regime de 

trabalho presencial para 
trabalho a distância, me-
dida que independe da 
concordância do trabalha-
dor, exigindo-se apenas a 
comunicação da alteração 
com antecedência de 24 
horas, sendo do empre-
gador a responsabilidade 
pela infraestrutura para 
o desenvolvimento dessa 
modalidade”.

Naquele momento, 
também foi importante, de 
acordo com os advogados, 
a regulamentação da pos-
sibilidade de antecipação 
de férias individuais, onde 
possibilitou-se a antecipa-
ção com o pagamento até o 
quinto dia útil subseqüente 
ao inicio delas, com o pa-
gamento do terço consti-
tucional após a concessão 
das férias, que deve ser 
realizado até 20 de dezem-
bro de 2020 e necessária 
comunicação com antece-
dência de 48 horas. Mas 
não parou por ai.

“Diante do agrava-
mento causado pela res-
trição ao funcionamento 
das empresas, visando 
prestar uma assistência 

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
lança o programa ‘Minha 
merenda em casa’. Com 
objetivo de ajudar as crian-
ças das famílias em vulne-
rabilidade social durante o 
período de suspensão das 
aulas, devido ao corona-
vírus, o programa oferece 
uma marmita por dia, de 
segunda a sexta-feira, além 
de conceder um kit de fru-
tas e verduras por semana.

O programa tem o prin-
cipal objetivo de garantir a 
segurança nutricional dos 
alunos da rede municipal. 
“Não existe nada mais im-

portante que o alimento 
neste momento”, diz o pre-
feito Gustavo Reis.

O cadastro para o pro-
grama começa nesta sexta-
-feira, 17. Os pais que tem 
os filhos matriculados na 
rede municipal e estão em 
vulnerabilidade, podem 
fazer o cadastro no pro-
grama até dia 24 de abril, 
exclusivamente pelos te-
lefones (19) 3867-4235, 
3867-4238, 3867-1121, 
3837-4716, 3837-1268 ou 
3837-2888, das 9h às 11h 
e das 14h às 16h.

A entrega das marmitas 
deve ter início no dia 04 
de maio, das 11h às 13h. 
A Secretaria de Educação 
deve informar em breve os 
locais de retirada. A entrega é realizada em unidades escolares do município a serem definidas

DIVULGAÇÃO
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Enfrentamento ao Coronavírus

Amparo confirma sete casos com o novo 
coronavírus

Pedreira publica decreto que obriga o uso de 
máscara de proteção em espaços públicos

A Secretaria de Saú-
de de Amparo recebeu 
nesta semana alguns re-
sultados dos testes de 
pacientes com suspeita 
de coronavírus. Em três 
dias, quatro casos foram 
confirmados.

Mais recentemente, o 
caso confirmado na quin-
ta-feira, 16, totalizava 
cinco pacientes infecta-
dos com a doença na ci-
dade. O diagnóstico po-
sitivo trata-se um homem 
de 52 anos, hipertenso, 
que está internado desde 
quarta-feira, 15, na Santa 
Casa. O caso foi confir-
mado por meio de teste 
rápido.

Na tarde desta sexta-
-feira, 17, a Secretaria de 
Saúde do município con-
firmou dois casos novos. 
Se trata de um menino, de 
dois anos, e uma mulher, 

de 23. Eles são da mesma 
família e estão em isola-
mento domiciliar. 

De acordo com o bo-
letim divulgado pela 
Prefeitura, outros 18 pa-
cientes são considerados 
suspeitos e aguardam 
resultados de exames en-
viados para o Instituto 
Adolfo Lutz, laboratório 
de referência da capi-
tal paulista. Além deles, 
duas mortes suspeitas de 
serem provocadas pela 
Covid-19 também estão 
sendo investigadas. Des-
de o início dos registros, 
o município já descartou 
quatro casos.

A cidade tem sete ca-
sos no total. O número de 
suspeitos é de 18, sendo 
que dois estão internados 
em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) da Santa 
Casa Anna Cintra e seis 

já tiveram alta hospitalar.

Casos confirmados de 
Covid-19 
09/04: Homem, de 61 
anos, encontra-se inter-
nado na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) da 
Santa Casa Anna Cintra;
10/04: Homem, de 33 
anos, está em isolamento 
domiciliar. Ele trabalha 
na capital paulista;
10/04: Mulher, 58 anos, 
está em isolamento do-
miciliar;
15/04: Mulher, 39 anos, 
está em isolamento do-
miciliar;
16/04: Homem, 52 anos, 
internado na Santa Casa;
17/04: Criança, 02 anos, 
está em isolamento do-
miciliar;
17/04: Mulher, 23 anos, 
está em isolamento do-
miciliar.

Exame laboratorial con-
firmou na quinta-feira, 16, 
o segundo caso do novo co-
ronavírus em Holambra. O 
paciente, um jovem de 32 
anos, deu entrada na Poli-
clínica Municipal na noite 
de terça, 14, com diagnós-
tico de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave, quadro 
suspeito para o Covid-19.

O rapaz, morador da 
Grande São Paulo, foi 
transferido no mesmo dia, 
seguindo protocolo regio-
nal de atendimento, ao 
Hospital de Clínicas da 
Unicamp, em Campinas, 
onde encontra-se internado 
em uma Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). Ele tra-
balha em canteiro de obras 
na cidade e tem histórico 
recente de viagens a Itapi-
ra, cidade da região com 13 
casos já confirmados.

Pessoas do convívio 
próximo do paciente foram 

Holambra confirma segundo caso do novo coronavírus
O paciente, um jovem de 32 anos, deu entrada na Policlínica Municipal na noite de terça, 14

Pessoas do convívio próximo do paciente foram orientadas a permanecerem em casa
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monitoradas e orientadas 
a permanecerem em casa. 
Diante da confirmação, 
equipes de saúde também 
estiveram no alojamento 

do empreendimento em 
que ele trabalha, na manhã 
de quinta, para examinar 
outros colaboradores, co-
letar informações de fluxo 

e determinar isolamento 
por período de 14 dias.

“Estamos acompanhan-
do a situação, monitorando 
os demais trabalhadores 

Santo Antônio de Pos-
se registra o primeiro caso 
positivo de coronavírus 
na noite de terça-feira, 14, 

confirmado por meio de 
teste rápido. Detalhes sobre 
o paciente não foram divul-
gados pela administração.

A Secretaria de Saúde 
contabiliza três casos sus-
peitos e outros 16 em ob-
servação.

daquela área e tomando to-
das as medidas preventivas 
necessárias para ampliar 
a capacidade de controle 
do vírus”, afirma o diretor 
municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias. 

Além do caso confirma-
do, 10 outras pessoas que 
trabalham no mesmo local 
estão sob suspeita e em 
confinamento. Há outro 
caso suspeito, sem vínculo 
com os demais, que apre-
sentou quadro de síndrome 
gripal e está isolado.

Segundo Valmir, é fun-
damental que todos, sem 
exceção, respeitem o dis-
tanciamento social, fiquem 
em casa e saiam somente 
quando necessário. O di-
retor reforça ainda a re-
comendação para uso de 
máscaras ao deixar a re-
sidência para ir a espaços 
públicos ou ao comércio.

“É muitíssimo impor-

tante que as pessoas ad-
quiram o hábito do uso de 
máscaras para sair, ir ao 
mercado, a bancos ou qual-
quer outro lugar de livre 
circulação. E que higieni-
zem as mãos regularmente 
com álcool em gel ou água 
e sabão”, diz. “Estamos 
nos aproximando daquele 
que, se estima, será o perí-
odo de maior incidência da 
doença em todo o país. A 
hora é de cuidar da saúde, 
cuidar dos familiares, ami-
gos e pessoas próximas”.

O prefeito Fernando 
Fiori de Godoy acompa-
nha de perto os trabalhos 
multisetoriais de combate 
e prevenção ao novo coro-
navírus. Ele se reuniu com 
integrantes do comitê de 
crise para avaliar a evolu-
ção da situação em Holam-
bra e definir as diretrizes 
de trabalho para os próxi-
mos dias.

A Prefeitura de Pedrei-
ra publicou, em seu Diário 
Oficial, na terça-feira, 14, 
o Decreto Municipal nº 
2.859/2020, que obriga o 
uso de máscaras pela popu-
lação em espaços públicos, 
como medida para comba-
ter o avanço do novo co-
ronavírus. Apesar da obri-
gatoriedade, as punições 
para quem descumprir as 
medidas só começam a 
valer na quarta-feira, 22. 
Entre as medidas previstas 
estão advertências, multa e 
até a cassação do Alvará de 
Funcionamento em reinci-
dências. 

De acordo com o Diário 
Oficial, donos de estabe-
lecimentos devem proibir 
a entrada de pessoas sem 
máscara, além de fornecer 
os equipamentos de pro-
teção aos funcionários. O 
texto prevê ainda que as 
Secretarias de Saúde e de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social podem for-
necer máscaras de prote-
ção aos cidadãos. 

O Decreto Municipal nº 
2.859/2020 traz o seguinte 
texto: 

Art. 1º Fica obrigatório 
o uso de máscara de pro-
teção em espaço público 
no Município de Pedreira, 

sem prejuízo das outras 
medidas de segurança já 
determinadas, enquanto 
perdurarem as condições 
que levaram à declaração 
de situação de emergên-
cia, nos termos do Decreto 
2.840, de 20 de março de 
2020.

Parágrafo Único. En-
tende-se por espaço públi-
co todo bem público e todo 
bem privado, excluído o 
domicílio da pessoa, nos 
termos da lei civil.

Art. 2º O descumpri-
mento do previsto no caput 
do artigo 1º sujeitará o in-
frator às sanções previstas 
no anexo único deste De-
creto, sem prejuízo de sua 
responsabilização civil e 
penal, e de outras respon-
sabilizações previstas no 
Código Sanitário do Esta-
do de São Paulo – Lei nº 
10.083, de 23 de setembro 
de 1998.

Art. 3º A pessoa, física 
ou jurídica, e seu represen-
tante legal, responsáveis 
pelo espaço privado des-
crito no parágrafo único 
do artigo 1º deste decreto, 
deve proibir o ingresso e 
permanência de qualquer 
pessoa sem máscara de 
proteção em suas depen-
dências.

Art. 4º A pessoa, física 

ou jurídica, e seu represen-
tante legal, responsáveis 
pelo espaço privado des-
crito no parágrafo único 
do artigo 1º deste decreto, 
deve fornecer ao seu em-
pregado ou colaborador a 
qualquer título, máscara de 
proteção para uso no perí-
odo de exercício de sua ati-
vidade;

Art. 5º O descumpri-
mento do previsto nos 
artigos 3º e 4º sujeitará o 
infrator às sanções previs-
tas no anexo único deste 
Decreto, sem prejuízo da 
responsabilização civil e 
penal, e de outras respon-
sabilizações previstas no 
Código Sanitário do Esta-
do de São Paulo – Lei nº 
10.083, de 23 de setembro 
de 1998. 

Art. 6º Para cumpri-
mento do disposto neste 
Decreto, o Município de 
Pedreira poderá, por inter-
médio das Secretarias de 
Saúde e de Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
fornecer máscaras de pro-
teção aos cidadãos.

Art. 7º Este decreto en-
tra em vigor na data de sua 
publicação, à exceção dos 
artigos 2º e 5º, que entram 
em vigor em 22 de abril de 
2020.

Santo Antônio de Posse confirma primeiro 
caso de coronavírus

Até o momento, a cidade possui 16 casos suspeitos, sendo que três foram descartados e 13 aguardam resultado

DIVULGAÇÃO

Outras 18 pessoas aguardam resultados de testes enviados ao Instituto Adolfo Lutz
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Governo de SP começa a distribuir 
cestas de alimentos para população 
em extrema pobreza

130 mil cestas em outros 
55 municípios, entre eles, 
Pedreira, Artur Nogueira, 
Cosmópolis e Engenheiro 
Coelho. 

O projeto tem investi-
mento mensal de R$110 
milhões e deve beneficiar, 
por mês, quatro milhões de 
pessoas em situação de ex-
trema pobreza no Estado. 
As cestas, elaboradas em 

parceria com a equipe de 
nutricionistas do Hospital 
Israelita Albert Einstein, 
contêm fontes de proteínas 
diferentes (feijão, leite em 
pó, sardinha, linguiça e er-
vilha), além de outros pro-
dutos como arroz, farinha, 
macarrão e biscoitos, sufi-
cientes para a alimentação 
de uma família de quatro 
pessoas por um mês.

Santa Casa Anna Cintra conta 
com novos equipamentos para o 
combate ao coronavírus

O prefeito de Ampa-
ro, Luiz Oscar Vitale Ja-
cob participou na tarde 
de quarta-feira, 15, da 
entrega de novos equipa-
mentos para a Santa Casa 
Anna Cintra que devem 
ser utilizados na Unidade 
de Tratamento Intensiva 
(UTI) do hospital, neste 
primeiro momento, para 
os possíveis casos de co-
ronavírus. As aquisições 
fazem parte do patrimônio 
da Santa Casa.

Os equipamentos foram 
apresentados pelo inter-
ventor do hospital, Mário 
Auler e pela equipe mé-
dica. Com as aquisições, 
a Santa Casa conta agora 
com vídeo laringoscópio, 

utilizado no momento de 
intubação do paciente com 
micro câmera. “Para nós 
da equipe médica, esse 
aparelho nos dá mais pre-
cisão no momento de intu-
bação, que é necessário no 
procedimento”, diz a mé-
dica infectologista, Tania 
de Sá Lossavaro, que está 
na coordenação do enfren-
tamento no Hospital.

Ao todo, mais de 70 
itens foram adquiridos. 
Com a compra, a San-
ta Casa também passa a 
contar com 10 novos mo-
nitores multiparametros. 
O equipamento apresenta 
para o médico, em tempo 
real, as condições do pa-
ciente, se ele está estável 

ou não.  Além disso, ele 
verifica de forma contínua 
os batimentos cardíacos, 
podendo o médico atu-
ar de forma antecipada, 
evitando mortes.  Desfi-
briladores, respiradores e 
acessórios também fazem 
parte da compra de equi-
pamentos que totalizou 
R$407.989,88.

“Nas próximas sema-
nas, apresentaremos mais 
novidades para a popula-
ção de Amparo. Nosso tra-
balho é comprometido com 
a população. Precisamos 
agradecer mais uma vez 
aos profissionais da Saúde, 
que estão na linha de fren-
te dessa guerra”, enfatiza o 
prefeito Luiz Oscar.

coronavírus 
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Enfrentamento ao Coronavírus

Jaguariúna Solidária distribui fraldas para 
famílias em vulnerabilidade social
Aproximadamente 25 mil fraldas descartáveis MamyPoko foram doadas pela Unicharm

O Fundo Social de Jaguariúna é ponto de coleta de doações

IVAIR OLIVEIRA

O projeto Jaguariúna 
Solidária está recebendo 
doações para ajudar famí-
lias em vulnerabilidade 
social durante a pandemia 
do coronavírus. Nesta se-
mana, aproximadamente 
25 mil fraldas descartáveis 
MamyPoko foram doadas 
pela Unicharm, uma em-
presa especializada na fa-
bricação desse produto e 
que tem bastante reconhe-
cimento no mercado.  As 

fraldas estão sendo distri-
buídas, a domicílio, para 
famílias cadastradas na Se-
cretaria de Assistência So-
cial com crianças até dois 
anos de idade.

A secretária de As-
sistência Social, Andrea 
Lizun, agradece a doação 
da empresa Unicharm. 
“Agradeço pela sensibili-
dade da empresa de fazer a 
doação nesse momento em 
que muitas famílias pre-

cisam de ajuda e apoio na 
nossa cidade”, diz.

O Fundo Social de So-
lidariedade de Jaguariúna 
é ponto de coleta e está 
recebendo as doações de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 
17h, no portão lateral. A 
sede fica na Rua Cândido 
Bueno, 792, no centro da 
cidade. Para mais infor-
mações ligue no telefone 
(19) 3867-2344.

A aquisição totaliza R$407.989,88

O Governador João 
Doria anunciou na sema-
na a entrega das primei-
ras 20 mil cestas do pro-
jeto Alimento Solidário, 
que visa garantir a segu-
rança alimentar da po-
pulação em extrema po-
breza do Estado durante 
a pandemia do corona-
vírus. São distribuídas 
quatro milhões de cestas 
de alimentos, um milhão 
por mês até julho. 

“O projeto foi viabili-
zado por recursos do Go-
verno do Estado de São 
Paulo e com apoio do 
setor privado. É a nossa 
obrigação e o nosso de-
ver para proteger aqueles 
que estão em estado de 
pobreza ou extrema po-
breza no Estado de São 
Paulo”, diz Doria. 

As primeiras unida-
des são encaminhadas 
para Carapicuíba, na 
Região Metropolitana 
de São Paulo. Na pró-
xima semana, está pre-
vista a entrega de mais 

Projeto Alimento Solidário deve entregar quatro milhões de cestas até 
julho. As primeiras 20 mil são encaminhadas a Carapicuíba

IVAIR OLIVEIRA
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Falando de Direito

Um novo hábito pas-
sou a fazer parte da ro-
tina de milhões de pes-
soas ao redor do mundo. 
Agora, a maneira usual 
de viver é: lavar as mãos 
com água e sabão e para 
finalizar “dalhe” álcool 
em gel. 

Em todos os lugares 
que vamos em busca dos 
serviços essenciais, ao 
entrar: álcool em gel; ao 
digitar a senha do cartão: 
álcool em gel; ao pegar 
as sacolas: álcool em 
gel; ao sair - adivinhem: 
álcool em gel.

O novo coronavírus, o 
Covid-19, trouxe consigo 
muitas mudanças no que 
entendemos por vida em 
sociedade. Uma delas foi 
exatamente o afastamen-
to social, evitando princi-
palmente aglomerações e 
o toque entre as pessoas, 
bem como enlargueceu 
o hábito de utilização do 
álcool gel, ou seja: “para 

tudo e a cada passo, utili-
ze o álcool gel”.

A consequência dis-
so é o aumento expo-
nencial do consumo do 
produto. Com o aumen-
to nas vendas o produto 
“desapareceu” das pra-
teleiras e, onde se pos-
sa encontrá-lo o preço é 
substancialmente maior. 
Trata-se, em economia, 
da Lei da oferta e da 
procura, em períodos 
nos quais a demanda é 
superior à oferta, a ten-
dência é o aumento do 
preço. Em outras pala-
vras: “se a oferta é maior 
que a procura, os preços 
diminuem; se a procura 
é maior que a oferta, os 
preços aumentam”. 

Por conta disso, meus 
amigos, tal panorama 
- falta de produto e au-
mento de preço - abre-
-se uma brecha para uma 
modalidade de comércio 
que opera às margens da 

Lei: a comercialização e 
fabricação de álcool em 
gel falsificado. 

É interessante obser-
var que com as mudan-
ças sociais, novos crimes 
ou tipificações outrora 
ignorados passam a fa-
zer parte dos noticiários. 
Em uma busca rápida 
na internet, pode-se ve-
rificar que as seguintes 
“manchetes” ganham 
notoriedade: “Polícia 
Civil prende suspeito de 
falsificar álcool gel em 
São Paulo” (notícias.
r7.com - 25/03/2020); 
“Alerta sobre Álcool Gel 
falsificado” (pfarma de 
01/04/2020); “Polícia 
descobre central de ál-
cool em gel falsificado” 
(Istoé de 02/04/2020).

Independentemente 
da maneira que o pro-
duto é falsificado, a de-
pender da criatividade 
do agente, tal prática é 
crime, popularmente po-

de-se dizer: falsificação, 
pirataria, plágio. Mas e 
juridicamente falando? 
Qual a tipificação corre-
ta para tal conduta? Ou 
seja, qual o crime?

Segundo a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o 
álcool em gel pode ser 
registrado como medi-
camento, cosmético ou 
saneantes. Os sanean-
tes são aqueles vendi-
dos como produtos de 
limpeza, portanto não 
devem ser utilizados na 
pele. Entretanto os pro-
dutos notificados como 
medicamento e cosméti-
co podem ser usados nas 
mãos.

De qualquer modo, 
caros leitores, a falsifi-
cação (fabricar produto 
falso) ou até mesmo a 
comercialização (comer-
cializar o produto falso 
já fabricado por outro 
agente ou por si mesmo) 

de qualquer álcool em 
gel, quer medicamento, 
cosmético ou saneante, é 
crime. Estamos tratando 
aqui do crime previsto 
no artigo 273, do Códi-
go Penal Brasileiro, qual 
seja: “Falsificar, corrom-
per, adulterar ou alterar 
produto destinado a fins 
terapêuticos ou medici-
nais: Pena - reclusão, de 
10 (dez) a 15 (quinze) 
anos, e multa”. 

Segundo Guilherme 
de Souza Nucci, “Falsi-
ficar significa reprodu-
zir, através de imitação, 
corromper é estragar ou 
alterar, adulterar signifi-
ca deformar ou deturpar, 
alterar é transformar ou 
modificar”. 

O código Penal esta-
belece ainda que, “nas 
mesmas penas incorre 
quem importa, vende, 
expõe à venda, tem em 
depósito para vender ou, 
de qualquer forma, dis-

tribui ou entrega a consu-
mo o produto falsificado, 
corrompido, adulterado 
ou alterado”. Dessa ma-
neira, há que se ressaltar 
que o crime abarca tanto 
quem produz o produ-
to falso, quanto quem o 
adultera e o vende.

O próprio Código Pe-
nal explica que incluem-
-se entre os produtos a 
que se refere o artigo 
273 os medicamentos, 
as matérias-primas, os 
insumos farmacêuticos, 
os cosméticos e os sane-
antes. Portanto, qualquer 
que seja a destinação 
dada ao álcool em gel 
- segundo o registro da 
Anvisa - é crime sua fal-
sificação. E não estamos 
falando que qualquer 
crime, estamos falando 
de um crime hediondo, 
punido mais severamen-
te, nos termos do artigo 
1º, inciso VII-B, da Lei 
8072/90.

Falsificação do 
álcool gel

Por - Camila Moura
Professora de Direito Penal e Processo Penal, 

Advogada proprietária do escritório Camila Mou-
ra Advocacia e doutoranda em ciências jurídicas 

pela Universidade Autônoma de Lisboa

coronavírus 
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Nesta semana o Servi-
ço de Água e Esgoto de 
Artur Nogueira (SAEAN) 
deu início a manutenção e 
modernização dos equipa-
mentos na Estação de Tra-
tamento de Água II (ETA 
II). Segundo o presidente 
superintendente do SAE-
AN, Rodrigo Fernando 
Garcia, o trabalho atende 
deve-se à preocupação ri-
gorosa com a qualidade da 
água oferecida aos muníci-
pes. 

A estação, localizada 
no centro do município, 
foi construída em 1980 e 

conta com seis filtros em 
seu sistema, que desde a 
sua fundação, somente 
foram submetidos a subs-
tituição do material filtran-
te. “Demos início neste 
projeto que visa beneficiar 
as famílias de Artur No-
gueira, resolvendo assim, 
os problemas dos filtros”, 
ressalta o superintendente.

Devem ser reformados 
quatro dos seis filtros da 
ETA II, com o intuito de 
melhorar a qualidade da 
água distribuída, aumento 
na eficiência na retrolava-
gem, redução de consumo 

de energia elétrica na ope-
ração do sistema e aumen-
to na taxa de escoamento 
de água. As ações ainda 
devem deixar o sistema 
preparado para que na 
próxima etapa da reforma, 
seja feita a automação do 
sistema de tratamento.

O prefeito de Artur No-
gueira, Ivan Vicensotti, 
destaca que a reforma visa 
a qualidade no serviço 
oferecido ao nogueirense. 
“Foi ouvindo a população 
que chegamos a este pro-
jeto tão importante”.

Serviço de Água e Esgoto de Artur 
Nogueira dá início a reforma na ETA II

Prefeitura de Jaguariúna 
supera meta da primeira fase 
da vacinação contra a gripe

Saindo da Bolha

Unidade de Tratamento de Água do centro da cidade 
recebe reparos em quatro filtros

Durante a execução da obra, pode haver intermitências no abastecimento, com paradas programadas entre as 
14h e às 16h30

A Prefeitura de Jagua-
riúna superou a meta de 
vacinar 90% dos idosos 
na primeira etapa da cam-
panha nacional contra a 
gripe, encerrada na quar-
ta-feira, 15. Segundo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, até terça-feira, 14, 
foram aplicadas 5.689 do-
ses para o público acima 
de 60 anos de idade, o que 
representa 115% da tota-
lidade prevista de pessoas 
a serem vacinadas. Outras 
1.012 doses foram apli-
cadas em profissionais da 
saúde (80% da meta).

A segunda fase da cam-

panha começou na quin-
ta-feira, 16. Devem ser 
vacinados: profissionais 
das forças de segurança 
e salvamento, portado-
res de doenças crônicas 
não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas es-
peciais, funcionários do 
sistema prisional, adoles-
centes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioe-
ducativas, população pri-
vada de liberdade, além de 
caminhoneiros, motoristas 
de transporte coletivo e 
portuários.

A orientação é para que 
as pessoas levem a cartei-

ra de vacinação. Os porta-
dores de doenças crônicas 
também devem apresentar 
a prescrição médica que 
justifique que ele está apto 
para tomar a dose da vaci-
na.

A vacinação contra o 
vírus Influenza acontece 
em nove Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) 
de Jaguariúna. O sistema 
“drive-thru” de vacinação, 
em que a pessoa não pre-
cisa descer do carro para 
ser vacinada, ocorre em 
três unidades: Roseira de 
Cima, Nova Jaguariúna e 
Parque Florianópolis.

A Central de Ambulância 
de Amparo apresentou um 
balanço dos atendimentos 
pelo telefone 192, no mês 
de março. Um total de 1.510 
chamados foram realizados 
e mais de 45 tipos de aten-
dimentos foram executados.

Os atendimentos por 
Dispneia – dificuldade de 
respirar caracterizada por 
respiração rápida e curta, 
geralmente associadas a do-
enças cardíacas ou pulmo-
nares, somaram 75 e foram 
as mais solicitadas. Casos 
clínicos somam 62 atendi-
mentos e queixas febris 57. 
Estes foram os atendimen-
tos mais solicitados a Cen-

Respeitando as medidas 
preventivas que a Prefeitu-
ra Municipal de Santo An-
tônio de Posse tem tomado 
para evitar a propagação 
do coronavírus, a Audiên-
cia Pública para apresen-
tação do Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) referente ao exer-
cício de 2021 foi suspensa. 
O conteúdo do projeto de 
Lei está disponível digital-
mente na edição 649, de 15 
de abril, do Jornal Oficial 
do Município.

A medida visa garantir 
a transparência e a parti-
cipação popular na elabo-
ração da LDO. Portanto, 

DIVULGAÇÃO

A vacinação ‘drive thru’ acontece nos bairros Roseira de Cima, Florianópolis e Nova Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

Em tempos de pandemia, 
população também deve 
combater o Aedes aegypti

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se, por meio da Secreta-
ria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, pede à 
população possense que 
não deixe de lado os cui-
dados e a prevenção con-
tra o Aedes aegypti. “Re-
forçamos que quintais, 
terrenos e calçadas devem 
ser mantidos limpos e li-
vres de objetos que pos-
sam vir a ser criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue, zyka e Chi-
kungunya”, diz.

Para ajudar, a adminis-
tração dá algumas dicas 
para o combate ao mos-
quito:

– Mantenha fechadas 
as tampas de vasos sani-

tários e de ralos pouco 
usados, como os de áreas 
de serviço e de lazer, que 
tenham a possibilidade de 
acumular água;

– Mantenha o quintal 
sempre limpo, jogando 
fora o que não é utilizado;

– Deixe o quintal sem-
pre bem varrido, elimi-
nando recipientes que 
possam acumular água, 
como tampinha de garra-
fa, folhas, sacolas plásti-
cas etc.;

– Tampe tonéis, caixas 
d’água e qualquer tipo de 
recipiente que possa re-
servar água;

– Certifique-se de que 
as lonas de cobertura es-
tejam bem esticadas para 
não haver acúmulo de 

água;
– Não deixe acumular 

água nos vasos de plantas;
– Mantenha a bandeja 

que fica atrás da geladeira 
limpa e sem água;

– Coloque garrafas va-
zias de cabeça para baixo;

– Se por algum moti-
vo tiver pneus no quintal, 
mantenha-os secos e abri-
gue-os em local coberto, 
ou descarte-os correta-
mente se não tiverem uti-
lidade;

– Escove bem as bor-
das dos recipientes (vasi-
lha de água e comida de 
animais, vasos de plantas, 
tonéis, caixas d’água) e 
mantenha-os sempre lim-
pos.

Além do novo coronavírus, 
outras doenças também 
precisam ser alvos de 
preocupação

tral de Ambulância.
Além disso, o atendi-

mento para transportes de 
usuários SUS para hospitais 

referências para internação, 
tratamento em hospitais es-
pecializados e hemodiálise 
somou 1.696 atendimentos.

Central de Ambulância atende mais de 1500 
chamadas emergenciais em Amparo

Santo Antônio de Posse suspende audiência 
pública e LDO 2021 é apresentada digitalmente

Transportes para outros hospitais, para tratamentos, hemodiálise somam 
mais 1.696 atendimentos

aqueles que acessarem o 
conteúdo e tiverem ques-
tionamentos podem enviar 
um e-mail para o endere-
ço eletrônico gabinete@

pmsaposse.sp.gov.br e no 
assunto sinalizar “LDO”. 
Prontamente, todos os 
questionamentos serão 
respondidos.

O conteúdo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária está disponível 
no Jornal Oficial
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Procon de Jaguariúna avalia notas fiscais contra 
preços abusivos 
Se você quiser denunciar ou reclamar de preços abusivos em Jaguariúna, 
acesse o site ou aplicativo da Fundação Procon

Novos Investimentos

ANA JÚLIA GOTARDELO

do Procon Jaguariúna, 
Edison de Sá, o órgão 
está avaliando o preço de 
mais de 50 produtos nos 
diversos supermercados 
em que estão sendo fei-
tas as fiscalizações.

Os estabelecimentos 
que estiverem venden-

do produtos acima da 
normalidade de eleva-
ção dos preços devem 
ser autuados por infra-
ção e denunciados para 
o Ministério Público e a 
Fundação Procon de São 
Paulo. Os focos da ação 
são farmácias, depósitos 

de gás e água e super-
mercados.

Se você quiser de-
nunciar ou reclamar de 
preços abusivos em Ja-
guariúna, ligue no tele-
fone (19) 97409 2087, ou 
acesse o site ou aplicati-
vo da Fundação Procon.

A Prefeitura de Pe-
dreira, por meio de sua 
Secretaria Municipal 
de Planejamento Eco-
nômico, adquiriu novos 
móveis e equipamentos 
para o pleno funciona-
mento do Tiro de Guer-
ra 02-093 “José Alberto 
de Camargo”, instalado 
na cidade, pelo convê-
nio firmado entre a Ad-
ministração Municipal 
e o Exército Brasileiro. 
No local, as secretarias 
de Obras e Vias Públi-
cas e de Meio Ambien-
te realizaram a limpeza 
completa do terreno e 
também colocaram pe-
driscos.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior des-
taca que foram adqui-
ridos bancos, cadeiras, 
prateleiras, armários, 
fogão industrial, entre 
outros. Segundo o di-
retor da Secretaria de 
Planejamento, Luciano 

Dalto de Godoi, a ad-
ministração municipal 
agradece também as 
doações de cobertores 
feitas pelo Cotonifício 
Fiação Pedreira e as 
doações de assessórios 
para a cozinha, feitas 
pelas empresas Erca 
Alumínio e Erca Plast.

Há cinco anos o 
Exército Brasileiro não 
criava um novo Tiro de 
Guerra no Estado de 
São Paulo, por isso, Pe-
dreira pode se orgulhar 
pois a partir de 2020, 
passa a ter o Tiro de 
Guerra 02-093. “O Ba-
talhão do Tiro de Guer-
ra tem como finalidade 
a formação de jovens 
que estão receben-
do instruções milita-
res, além de princípios 
como coragem, probi-
dade, lealdade, dever e 
principalmente patrio-
tismo”, diz o prefeito 
Hamilton.

Tiro de Guerra de 
Pedreira recebe móveis 
e equipamentosDesde o início do de-

creto de quarentena o 
Procon intensificou suas 
medidas de fiscalização 
de preços abusivos nos 
estabelecimentos co-
merciais de Jaguariúna, 
principalmente em su-
permercados e farmácias. 
Com a crise da pandemia 
do coronavírus, o Procon 
tem recebido muitas re-
clamações e denúncias a 
respeito dos preços.

Na semana passada, 
o Procon fiscalizou su-
permercados, averiguou 
preços e solicitou notas 
fiscais aos estabeleci-
mentos. Com elas, o ór-
gão agora está lançando 
os dados no sistema para 
fazer um estudo compa-
rativo da evolução abusi-
va dos preços. 

A fiscalização e con-
trole de preços acima da 
média é determinada pela 
comparação entre preço 
atual do produto e o preço 
do mesmo produto em ja-
neiro, antes da pandemia. 
De acordo com o diretor 

Obras de pavimentação da estrada 
que liga os bairros Bom Jardim, Santo 
Antônio do Jardim e Floresta avançam

Volpato, foram implanta-
das academias nos bairros 
Jardim Andrade (Praça 
Palmiro Bassan), Jardim 
São Nilo (Praça Dorival 
Duó), Jardim Santa Clara 
(Quadra de Esportes Wal-
demar Grolla), Conjunto 
Shigueo Kobayashi (Cen-
tro Comunitário). “Nossas 
equipes estão trabalhando 
agora na instalação das 
academias nas dependên-
cias do Estádio Municipal 

e nos bairros Jardim Mara-
joara e Residencial Águas 
de Março”, conta. 

A unidade destinada a 
Pedreira conta com os se-
guintes aparelhos: cami-
nhada individual, caval-
gada individual, pressão 
de pernas duplo, esqui 
individual, rotação diago-
nal dupla, remada sentada, 
simulador de escada indi-
vidual, além de placa de 
orientação.

Esta é uma reivindicação dos municípes

DIVULGAÇÃO

Procon tem fiscalizado supermercados e farmácias

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura de 
Pedreira realiza a instala-
ção de sete academias ao ar 
livre, em diversos bairros 
da cidade, com oito apa-
relhos diferentes em cada, 
destinados ao alongamen-
to e ginástica, trabalhando 
todos os grupos muscula-
res. Os equipamentos e são 
montados sobre uma base 
de concreto.

As academias ao têm 
por objetivo incentivar os 
cidadãos à prática de exer-
cícios físicos, garantindo 
assim uma melhor qualida-
de de vida. “Os espaços fo-
ram escolhidos para facili-
tar o acesso dos moradores 
e estimulá-los a saírem do 
sedentarismo”, diz o pre-
feito Hamilton Bernardes.

Segundo o secretário 
de Esportes, Valdir Carlos 

Prefeitura de Pedreira instala novas 
academias ao ar livre

A Prefeitura de Jaguariú-
na iniciou nesta semana mais 
uma etapa da pavimentação 
asfáltica da Estrada Munici-
pal JGR-221 – Amadeu Bru-
no, que dá acesso aos bairros 
Floresta, Santo Antônio do 
Jardim e Bom Jardim. A pa-
vimentação desta via é uma 
reivindicação dos moradores 
dos três bairros. 

O contrato de execução 
da obra também inclui o 
asfaltamento de algumas 
ruas nas três comunidades, 
por onde passam as linhas 
de ônibus urbano. Ao todo, 
são asfaltados 4km. Os tre-
chos também recebem si-
nalização viária, galerias, 
guias e sarjetas.

As academias 
possuem oito 
aparelhos cada

DIVULGAÇÃO
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Reivindicações Atendidas

Procon-SP faz acordo com a 
SERGÁS para que o preço 
máximo de venda seja R$ 70

Em resposta Holambra, Ministério 
da Agricultura anuncia medidas 
de apoio a produtores

DIVULGAÇÃO

Novidades 1
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) voltou, nesta semana, 
a usar as lives - transmissões 
ao vivo - pelas redes sociais, 
para levar informações aos 
moradores de Jaguariúna. O 
chefe do Executivo municipal 
voltou a pedir para que as pes-
soas colaborem com as me-
didas de restrição de circula-
ção, permanecendo o máximo 
possível em suas casas. Ele 
também anunciou novidades, 
como o lançamento do progra-
ma Jaguariúna Solidária, que 
estimula doações de produtos 
para atender as famílias caren-
tes do município.

 
Novidades 2

Outra novidade anunciada 
pelo prefeito na quinta-feira 
foi o programa Minha Meren-
da em Casa, voltado a alunos 
carentes da rede municipal de 
ensino, cujos pais estão em 
condições de vulnerabilidade 
social. O programa tem o ob-
jetivo de garantir a segurança 
nutricional desses alunos du-
rante a suspensão das aulas 
devido à quarentena do coro-
navírus. A Prefeitura deve en-
tregar um marmitex por aluno 
por dia, de segunda a sexta-
-feira, nas unidades de ensi-
no. A distribuição da merenda 
começa a partir do dia 04 de 
maio, sempre das 11h às 13h, 
em unidades escolares do mu-
nicípio a serem definidas pela 
Secretaria de Educação.

Adequações
A preocupação com a re-

tomada da economia na ci-
dade também está na pauta 
do prefeito. Gustavo Reis se 
reuniu com vários represen-
tantes do comércio da cidade 
nesta semana com o objetivo 

de atender as demandas pela 
adequação da quarentena no 
município. “A gente tem que 
ter muita responsabilidade e 
muito cuidado neste momento 
em que a gente ainda tem um 
grande inimigo, que é o co-
ronavírus”, diz o prefeito. O 
governo estadual decidiu pror-
rogar a quarentena em todo 
o Estado – que terminaria na 
próxima quarta-feira, dia 22 
de abril – até o dia 10 de maio.

Pandemia
O vereador Cristiano Ce-

con (PV) cobrou mais atenção 
às famílias carentes durante a 
vigência das medidas de res-
trição devido à pandemia de 
coronavírus. Durante a sessão 
da Câmara de Jaguariúna, na 
terça-feira, 14, o parlamentar 
também cobrou empenho dos 
colegas. “Nós, vereadores, de-
vemos esquecer, por enquanto, 
os interesses políticos. Temos 
a obrigação de fazermos a li-
gação entre a sociedade mais 
carente e o poder público”, 
afirma Cecon.

Contraponto
O governador de São Pau-

lo, João Doria (PSDB), tem 
se colocado como o principal 
contraponto ao presidente Jair 
Bolsonaro nas ações de en-
frentamento ao coronavírus. 

Enquanto Bolsonaro continua 
a defender a reabertura do co-
mércio e a adoção de medidas 
que reduzam o isolamento 
social, Doria mantém em seu 
discurso a defesa das atuais 
medidas de quarentena e con-
finamento da população.  

Levando a melhor
Pelo menos até o momen-

to, Doria parece estar levando 
a melhor nessa disputa, que 
antecipa o embate eleitoral 
pela Presidência de 2022. Tan-
to que os índices de aprovação 
de Doria nas pesquisas recen-
tes melhoram, enquanto os de 
Bolsonaro pioraram. Doria é 
apontado como o principal ad-
versário do presidente na cor-
rida pelo Palácio do Planalto. 

Eleições
O novo presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o ministro Luís Rober-
to Barroso, defende que, se for 
necessário adiar as eleições 
2020 por causa da pandemia 
de coronavírus, que elas acon-
teçam no menor período possí-
vel. Ele descartou levar as dis-
putas municipais para 2022. 
Barroso disse que as eleições 
são “vitais para a democracia” 
e que estará em articulação 
com o Congresso Nacional so-
bre as possíveis mudanças no 
calendário eleitoral. “Ainda é 
cedo para termos uma defini-
ção se a pandemia vai impor 
um adiamento da eleição, mas 
é uma possibilidade”, afir-
mou. “Se não tivermos con-
dições de segurança, teremos 
que considerar o adiamento 
pelo prazo mínimo. Vamos 
nos empenhar para evitar 
qualquer tipo de prorrogação 
na medida do possível”, com-
pletou o ministro.

 Bastidores do poder

segunda-feira, 13, limi-
tando o preço de venda do 
botijão de gás de cozinha 
13k a R$70.

O sindicato, que repre-
senta aproximadamente 22 
revendedores, afirma que 
todos os seus associados 
venderão o botijão de gás 
na sede da revendedora ca-
dastrada e legalizada junto 
à Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP), desde que o 
consumidor leve o seu bo-
tijão vazio para troca, pelo 
preço de R$70. Aqueles 
que cobrarem preço su-
perior ao acordado terão 
que demonstrar que pra-
ticavam tais valores antes 
do período da pandemia. 
Caso o consumidor venha 
a solicitar a aquisição do 
gás para entrega em domi-

cílio, é cobrada uma taxa 
pela conveniência, não su-
perior ao valor de R$9,90.

Visando coibir a prática 
de estoque, assim como re-
venda clandestina, o acor-
do, que tem validade até 
30 de julho, também es-
tabelece que durante esse 
período a venda de gás é 
limitada ao máximo de um 
botijão por pessoa. “Em 
época de coronavírus não 
existe tabelamento, mas 
elevar o preço em relação 
ao que era praticado an-
tes da pandemia sem justa 
causa é crime contra a eco-
nomia popular e infração 
gravíssima contra os direi-
tos do consumidor”, afir-
ma o Secretário de Defesa 
do Consumidor, Fernando 
Capez.

Denúncias
Apenas no período da 

quarentena, já foram re-
gistradas 386 denúncias 
online contra preços abu-
sivos do botijão de gás, 
nas redes sociais, aplica-
tivo e site do @proconsp. 
Considerando a orienta-
ção de manter o isolamen-
to e evitar sair de casa, o 
Procon-SP disponibiliza 
canais de atendimentos 
à distância para receber 
denúncias, intermediar 
conflitos e orientar os 
consumidores: via inter-
net (www.procon.sp.gov.
br), aplicativo - disponível 
para Android e iOS - ou 
via redes sociais, marcan-
do @proconsp, indicando 
o endereço ou site do esta-
belecimento.

Em resposta a carta 
enviada em 1º de abril 
pelo prefeito de Holam-
bra, Fernando Fiori de 
Godoy, a ministra Tere-
za Cristina, da pasta de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o Minis-
tério informou nesta se-
mana medidas emergen-
ciais de apoio de crédito a 
produtores rurais de todo 
o país.

Entre as ações, que de-
vem ser implementadas 
nos próximos 15 dias, es-
tão a prorrogação de ven-
cimentos das parcelas de 
operações creditícias de 
custeio e investimento, 
bem como a criação de 
linhas especiais de finan-
ciamento de custeio por 
meio do Programa Na-
cional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e do Programa 
Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural 
(Pronamp). As propostas 
foram autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil 
em 09 de abril por meio 
da Resolução nº 4.801.

Ela possibilita contra-
tação de Financiamento 
para Garantia de Preços 
ao Produtor (FGPP) de 
até R$65 milhões para as 
cooperativas de produto-
res rurais, beneficiadores, 
agroindústrias e cerealis-
tas que adquiram produ-
tos dos produtores rurais, 
suas associações ou de 
suas cooperativas de pro-
dução agropecuária, por 
preços não inferiores ao 
preço mínimo dos produ-
tos amparados pela Polí-
tica de Garantia de Pre-
ços Mínimos (PGPM) ou 
de referência contidos no 
Manual de Crédito Rural.

Cria, ainda, duas li-
nhas transitórias de cré-

dito de custeio para pe-
quenos (Pronaf) e médios 
produtores (Pronamp), 
o que contempla várias 
culturas. Para o Pronaf, 
até 40% dos recursos po-
dem ser usados na manu-
tenção do beneficiário e 
da sua família, aquisição 
de animais destinados 
à produção necessária à 
subsistência, compra de 
medicamentos, agasa-
lhos, roupas e utilidades 
domésticas, construção 
ou reforma de instalações 
sanitárias e outros gastos 
indispensáveis ao bem-
-estar da família.

O limite de crédito é de 
até R$20 mil por produtor, 
com taxa efetiva de juros 
de até 4,6% ao ano e prazo 
de reembolso de até 36 me-
ses, incluídos 12 meses de 
carência. A data para con-
tratação é até 30 de junho e 
as operações são contrata-
das com fonte de recursos 
“depósitos à vista” das ins-
tituições financeiras.

Para os produtores en-
quadrados no Pronamp, 
até 25% do crédito pode 
ser destinado ao atendi-
mento de pequenas des-
pesas conceituadas como 
investimento e manuten-
ção do beneficiário e de 
sua família. O limite de 
crédito é de até R$ 40 mil 
por produtor, as taxas de 
juros são de 6% ao ano. O 
prazo de reembolso é de 
até 36 meses, com 12 me-
ses de carência e o prazo 
para contratação também 
é até 30 de junho. As ope-
rações são contratadas 
com fonte de recursos 
“depósitos à vista” das 
instituições financeiras.

A extensão de prazo 
das parcelas de crédito 
rural já contratadas, ven-
cidas ou que irão vencer 

agosto, se dará até 15 de 
agosto de 2020. Todas as 
demais condições de pac-
tuadas no financiamento, 
como taxa de juros, per-
manecem as mesmas.

“Entendemos que esta 
resolução é uma resposta 
emergencial importan-
te para auxiliar o setor, 
embora não acolha total-
mente as demandas apre-
sentadas”, afirma a res-
posta ao prefeito assinada 
pelo secretário de política 
agrícola e presidente do 
comitê de crise para o 
Covid-19, Eduardo Sam-
paio Marques. Ele infor-
ma ainda que foi realiza-
da nesta quinta-feira, 16, 
reunião virtual com re-
presentantes da cadeia de 
floricultura para detalhar 
melhor as peculiaridades 
das demandas do setor. 
“A partir desta reunião o 
Ministério deverá propor 
novas medidas”, diz.

De acordo com o pre-
feito Dr. Fernando, a 
mobilização do Governo 
deixa claros os resultados 
positivos dos pedidos fei-
tos pela Prefeitura e por 
instituições ligadas ao 
setor nas últimas sema-
nas. “É um primeiro pas-
so muito importante. Não 
está claro ainda como se 
conduzirá efetivamente 
esse apoio, mas não há 
dúvidas de que a impor-
tância do tema ganhou a 
atenção do Ministério”, 
destaca. “Pacotes emer-
genciais para a atividade 
agrícola serão fundamen-
tais para assegurar con-
dições mínimas de sub-
sistência aos produtores 
de flores e trabalhadores 
rurais de Holambra e de 
todo o Brasil, tão grave-
mente prejudicados pela 
crise”.

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura 
(Ibraflor) a queda comercial do setor foi de cerca de 
70% desde o início da pandemia – um prejuízo de mais 
de R$ 290 milhões no faturamento até aqui
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III, 360M² COM FRENTE PARA 2 RUAS ........................................................R$ 215.000,00

• LOTE RESERVA DA BARRA, PLAINO, OTIMA LOCALIZAÇÃO 350M² ......................................................R$ 130.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III À PARTIR ...............................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 150.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA CORAÇÃO DE JESUS 3 DORMITORIOS(SUITE) BANHEIR SOCIAL, SALA,  

SALA DE JANTAR, LAVANDERIA, GARRAGEM, DOC OK ...........................................................................R$ 410.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .............................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ........................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA,  

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI II 02DORM(SUITE), + DEPENDÊCIA, QUARTO, BANHEIRO ............................R$ 480.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 395.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 250.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S,PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI..........  .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.125,00M², TODA MURADA CASA 02 DORMITÓRIOS  .....................................R$ 580.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do município e comarca de JAGUARIÚNA-
SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a 
fim de se casarem:

EDSON DE SOUZA CAMILO e ANGELA MARIA DE CARVALHO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 11 de dezembro de 1980, residente e domiciliado na Rua Alfredo Engler, 
Nº 365, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CAMILO e de IRMA 
DA CONCEIÇÃO DE SOUZA CAMILO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
cabeleireira, solteira, nascida em SIMÕES, PI, no dia 20 de fevereiro de 1981, 
residente e domiciliada na Rua Alfredo Engler, Nº 365, centro, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de FRANCISCO JOÃO DE CARVALHO e de MARIA AUZENY DA 
CONCEIÇÃO CARVALHO. 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e 
para fins de direito. 
JAGUARIÚNA, 16 de abril de 2020.


