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A Gazeta dos Municípios

Procon continua monitorando
preços abusivos na região

O PROCON, ór-
gão de proteção 
ao consumidor, 

segue recebendo recla-
mações a respeito de pre-
ços abusivos em estabe-
lecimentos da cidade de 
Guaratinguetá. Os locais 
que forem identificados 
como infratores do códi-
go de defesa do consumi-
dor                          ven-
dendo produtos a preços 

elevados sem justa causa, 
deverão ser denunciados 
por meio do PROCON.
Toda as queixas feitas são 
encaminhadas imediata-
mente ao núcleo de fiscali-
zação regional de São José 
dos Campos, onde é en-
viado ao fornecedor notifi-
cações para que o mesmo 
justifique o aumento de 
preço: o comerciante de-
verá apresentar notas fis-

cais de compra e venda do 
produto.
Lembrando que o órgão 
atende somente reclama-
ções feitas de maneira for-
mal, ou seja, pelo e-mail 
procon@guaratingueta.
sp.gov.br ou entrando 
em contato pelo número 
(12)3122-5218/3132-6247
Os atendimentos presen-
ciais estão temporaria-
mente suspensos.

Paciente com suspeita de
coronavírus foge do pronto
socorro de Guaratinguetá

Embraer propõe layoff
e redução de salário
aos trabalhadores

Equipes da Polícia 
Militar, Corpo de 
Bombeiros e Samu 

estão empenhadas na bus-
ca de um paciente que fu-
giu do pronto socorro de 
Guaratinguetá na noite 
desta quarta-feira (1º). De 
acordo com as informa-
ções, o homem é suspeito 
de estar infectado pelo co-
ronavírus.
Segundo os bombeiros, o 

A Embraer e Yabo-
rã apresentaram, 
nesta quarta-feira 

(1º), ao Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos 
Campos e Região, uma 
proposta para adoção de 
layoff e redução de salário 
em suas unidades locais.  
Esta foi a segunda rodada 
de negociação para dis-
cussão sobre o regime que 
será aplicado aos trabalha-
dores após as férias coleti-
vas, que começaram hoje e 
terminam dia 9.
A Embraer e Yaborã pro-

paciente deu entrada no 
hospital onde se queixou 
estar com dificuldade de 
respiração. 
No entanto, por volta das 
19h, ao ser informado que 
teria que passar pelo teste 
para Covid-19, o homem 
se assustou e fugiu do lo-
cal.
A partir de então, teve iní-
cio uma ação conjunta de 
busca pelo paciente. Os 

põem layoff para uma par-
te dos trabalhadores. Para 
quem ficar na fábrica ou 
trabalhar em regime de 
home office, a proposta é 
redução da jornada com 
redução de salário.
A medida atingiria as fá-
bricas da Embraer, Yaborã 
e Eleb (produção de trens 
de pouso).  As negociações 
entre empresas e Sindicato 
continuam nesta sexta-fei-
ra (3).  
A Yaborã foi criada como 
empresa de transição até 
que a venda da Embraer 

agentes foram informados 
por um conhecido do pa-
ciente sobre um suposto 
local onde ele costuma se 
esconder, mas após verifi-
cação, o rapaz não estava 
no local.
Até a noite de ontem, o 
paciente não tinha sido 
encontrado. Vale ressaltar 
que trata-se de uma sus-
peita e que o rapaz ainda 
não foi testado.

para a Boeing seja conclu-
ída.  
O Sindicato já se posicio-
nou contrário à proposta 
de redução de salário e 
reivindica licença remune-
rada e manutenção de di-
reitos e salários para este 
período de crise do coro-
navírus.
A proposta será divulga-
da pelo Sindicato aos tra-
balhadores da Embraer, 
nesta quinta-feira (2), em 
transmissão ao vivo, às 
14h, pelo Facebook.com/
sindmetasjc.

Distribuição de 500 mil testes
rápidos começa hoje para todo o 

país, diz Ministério da Saúde

Começa nesta quar-
ta-feira (1º/4) em 
todo o território 

nacional a distribuição 
de 500 mil testes rápidos 
para diagnóstico de coro-
navírus (Covid-19). De 
acordo com informação 
do Ministério da Saúde, os 
testes irão atender os pro-
fissionais que atuam nos 
serviços de saúde de todo 
o país, além de agentes de 
segurança, como policiais, 
bombeiros e guardas civis 
com sintomas de síndrome 
gripal.
Este é o primeiro lote de 
um total de 5 milhões de 
testes rápidos adquiridos 
pela Vale e doados ao Mi-
nistério da Saúde. A Força 
Aérea Brasileira (FAB) 
vai oferecer apoio logísti-
co durante a distribuição 

dos testes para a região 
Nordeste . O mesmo avião 
utilizado para envio dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para os 
estados da região levará 
também 120,2 mil testes 
para o Nordeste.
Segundo o ministério, a 
carga já saiu da Coorde-
nação de Armazenagem 
e Distribuição Logística 
de Insumos Estratégicos 
para a Saúde (COADI) do 
Ministério da Saúde, em 
Guarulhos (SP).
Paralelamente, o Sudes-
te, Sul e Centro-Oeste re-
ceberão os materiais por 
voos comerciais, carguei-
ros ou ainda por rodovias. 
Dos 500 mil testes rápi-
dos, serão enviados 204,3 
mil testes para o Sudeste, 
71,8 mil para o Sul, 35,5 

mil para o Centro-Oeste 
e 36,9 mil para a região 
Norte. 
A expectativa é de que 
todos os estados estejam 
abastecidos com essa pri-
meira remessa dos testes 
rápidos até o fim da se-
mana. “Os testes rápidos 
devem ser feitos somente 
após o sétimo dia do início 
dos sintomas. 
Ele serve apenas para mar-
car se a pessoa tem ou não 
o anticorpo que combate o 
vírus. Vai mostrar se você 
já teve no passado, e nesse 
caso está imune, ou se tem 
o vírus no período latente 
da doença”, explicou o mi-
nistro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta. “Muita 
gente vai ganhar imunida-
de grátis, não vão ter nem 
sintomas”, completou.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Louvre Hotels Group - Brasil
suspende recepção de novos

hóspedes em oito unidades em abril

Durante o mês de 
abril, o Louvre 
Hotels Group - 

Brasil vai suspender a 
recepção de novos hóspe-
des em oito unidades pelo 
país em virtude da pande-
mia da Covid-19 - doença 
infecciosa causada pelo 
novo coronavírus. O ob-
jetivo da suspensão, que 
teve início no fim de mar-
ço, é evitar que o vírus se 
dissemine pelos hotéis e 
preservar o bem-estar de 
hóspedes e colaboradores. 
As unidades são: Royal 
Tulip Brasília Alvorada, 
Royal Tulip JP Ribeirão 
Preto, Golden Tulip Natal 
Ponta Negra, Golden Tu-
lip São José Dos Campos, 
Golden Tulip Goiânia Ad-
dress, Tulip Inn São Pau-
lo Paulista, Tulip Inn Sete 
Lagoas e Soft Inn Maceió 
Ponta Verde.  Para algu-
mas dessas unidades, a re-
abertura está prevista ain-
da em abril, podendo ser 
prorrogada de acordo com 
a evolução da pandemia.
No período, outras seis 
unidades manterão as ope-
rações de forma limitada,  
seguindo as orientações 
de saúde e segurança dos 
órgãos competentes. São 
elas: Golden Tulip Brasí-
lia Alvorada, Golden Tulip 

Porto Vitória, Golden Tu-
lip Macaé, Tulip Inn For-
taleza, Tulip Inn Campos 
Dos Goytacazes e Tulip 
Inn Itaguaí.
O CEO da rede no Brasil, 
Paulo Michel, reforça que 
manter as medidas para 
contenção e prevenção do 
coronavírus em todos os 
hotéis é o único meio de 
garantir a segurança de to-
dos:
“O Louvre Hotels Group 
sempre colocou a segu-
rança de hóspedes e fun-
cionários no centro de 
suas prioridades. Estamos 
monitorando de perto os 
desdobramentos em tem-
po real e tomando medi-
das imediatas, conforme 
necessário. Já implemen-
tamos várias medidas pre-
ventivas desde o início do 
surto. Além disso, todos 
os funcionários do Lou-
vre Hotels Group foram 
treinados em procedimen-
tos específicos a serem 
seguidos no caso de um 
incidente de exposição e 
cumprem rigorosamen-
te as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do Gover-
no e das Agências Regio-
nais de Saúde. Os protoco-
los de higiene e segurança 
foram ajustados em todos 

os nossos hotéis para cum-
prir as novas diretrizes”, 
explica o CEO, que com-
pleta: “A segurança coleti-
va e individual dos nossos 
hóspedes e funcionários é 
nossa prioridade, agora, 
mais do que nunca. Espe-
ramos que essas medidas, 
combinadas com o esfor-
ço nacional para conter a 
pandemia, ajudem a trazer 
a situação de volta ao nor-
mal o mais rápido possí-
vel. Em nome de todas as 
marcas do nosso grupo, 
nossos pensamentos estão 
com todos os nossos clien-
tes no Brasil e no mundo 
inteiro nesses tempos difí-
ceis”.
A fim de manter um canal 
de comunicação ativo com 
clientes e parceiros, a rede 
criou ainda uma hotline, 
exclusiva para esse perío-
do. Os atendimentos serão 
feitos via telefone, whatsa-
pp e e-mail. O canal dará 
acesso também a esclare-
cimento de dúvidas, dire-
cionamento de demandas, 
atualização da situação 
dos hotéis, entre outros. 
Clientes e parceiros tam-
bém poderão consultar o 
site institucional local da 
rede para saber o status 
de reabertura dos hotéis, 
além das redes sociais.
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Falta de moradia é obstáculo
para isolamento vertical

No contexto da 
pandemia causa-
da pelo novo co-

ronavírus (SARS-CoV-2), 
o chamado “isolamento 
vertical” - que consiste em 
impor quarentena apenas 
aos grupos de risco (pes-
soas com mais de 60 anos 
e portadores de doenças 
crônicas, entre outros) e li-
berar o resto da população 
para circular livremente 
- tem sido contraindicado 
por autoridades de saúde 
do mundo todo.
Em um país com alto per-
centual de pobreza e infra-
estrutura deficiente como 
o Brasil, essa suposta op-
ção torna-se ainda mais 
inadequada, pois, nas fai-
xas de baixa renda, é im-
possível separar os grupos 
de risco. “Idosos e porta-
dores de doenças crônicas 
convivem com os outros 
membros da família e até 
com outras famílias, em 
espaços apertados, muitas 
vezes dormindo no mes-
mo quarto”, diz à Agência 
FAPESP a pesquisadora 
Marta Arretche, profes-
sora titular do Departa-
mento de Ciência Política 
da Universidade de São 
Paulo (USP) e diretora do 
Centro de Estudos da Me-
trópole (CEM), um dos 
Centros de Pesquisa, Ino-
vação e Difusão (CEPIDs) 
apoiados pela FAPESP.

Adensamento excessivo 
(definido como o com-
partilhamento do mesmo 
dormitório por mais de 
três pessoas) e coabita-
ção (compartilhamento da 
mesma moradia por mais 
de uma família) caracte-
rizam parte de um déficit 
habitacional que inviabi-
liza qualquer proposta de 
“isolamento vertical”.
Não existem dados atua-
lizados, porque o último 
Censo Demográfico rea-
lizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) foi feito 
em 2010. E o Censo 2020 
teve que ser adiado para o 
ano que vem, exatamente 
em função da pandemia. 
Mas estudo da Fundação 
João Pinheiro, de Minas 
Gerais, produzido com 
base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios (PNAD), oferece um 
cenário aproximado, com 
números de 2015.
“Esse levantamento indi-
cava que havia, naquele 
ano, um déficit absoluto 
de 6.356.000 habitações 
no Brasil. O adensamen-
to excessivo respondia 
por 5,2% do déficit - ou 
seja, por 330.512 habita-
ções. E a coabitação, por 
29,9% do déficit - isto é, 
por 1.900.444 moradias”, 
informa o pesquisador 
Eduardo Marques, pro-

fessor titular do Departa-
mento de Ciência Política 
da Universidade de São 
Paulo (USP), que integra 
o CEM.
A situação é ainda mais 
grave nas favelas, que, se-
gundo o Censo 2010, abri-
gavam naquela data cerca 
de 11,4 milhões de pesso-
as. Mas o que a Fundação 
João Pinheiro classificou 
como déficit habitacional 
não se restringe às fave-
las, nem necessariamente 
inclui todos os edifícios 
existentes nelas, alguns 
com melhores condições 
de habitabilidade. Há défi-
cit também em bairros de 
baixa renda não favelados. 
E até mesmo em enclaves 
de população pobre em 
bairros de classes média 
ou alta. “Ao contrário do 
que se poderia supor, o 
maior déficit ocorre na re-
gião mais rica do Brasil: 
a Sudeste, onde a maioria 
dos números já detecta-
dos da doença se localiza. 
As regiões metropolitanas 
que lideram o ranking são 
as de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, 
com déficits aproximados 
de 640 mil, 340 mil e 159 
mil unidades habitacio-
nais, respectivamente. Re-
alizar isolamento vertical 
nesse contexto é pratica-
mente impossível”, afirma 
Marques.

Voluntários podem ajudar
contra o coronavírus

Governo de SP recebe 195 toneladas 
de alimentos doados para a

população em situação de risco

Em 20 dias, o Minis-
tério da Saúde rece-
beu mais de 3,7 mil 

inscrições de profissionais 
da área de saúde para o 
cadastro de voluntários da 
Força Nacional do Siste-
ma Único de Saúde (FNS). 
Os profissionais estão 
se disponibilizando para 
trabalhar na prevenção e 
combate ao COVID-19. 
Durante a pandemia o Mi-
nistério da Saúde vai ava-
liar a convocação dos pro-
fissionais de acordo com o 
cenário epidemiológico.
As inscrições foram aber-
tas no dia 19 de março e 
ficarão no prazo de um 
ano, para alimentar o ban-

O governado de São 
Paulo anunciou 
a doação de itens 

não perecíveis para os pau-
listas afetados pela crise 
do COVID-19. Segundo 
o governador João Dória 
(PSDB), itens como leites, 
sopas, biscoitos e cafés se-
rão entregues para pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade no período da crise.
Ao lado do secretário de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo, Gustavo Junqueira, 
e do Vice-Presidente Jurí-
dico e de Assuntos Públi-
cos da Nestlé Brasil, Gus-
tavo Bastos, o governador 
esclareceu que a doação é 
na ordem de quase 3 mi-
lhões de reais em produtos 
à disposição do Governo 
neste momento de neces-
sidade.“Os alimentos se-
rão entregues para o comi-

co de dados da Força Na-
cional do SUS para atuar 
em qualquer situação de 
catástrofes em saúde pú-
blica do país. O banco de 
voluntários será organiza-
do pelo Ministério da Saú-
de, que poderá acionar os 
profissionais voluntários a 
qualquer momento.
O cadastro está aberto para 
os profissionais do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192); os 
profissionais de saúde dos 
hospitais universitários, 
institutos nacionais, rede 
assistencial hospitalar fe-
deral, estadual, municipal 
e serviços privados como: 
médicos, enfermeiros, téc-

tê de doações do governo 
e distribuídos em regiões 
conforme a necessidade. 
O agro e a indústria são 
a força do nosso estado 
e, em um momento como 
esse, mostram solidarie-
dade para mantermos a 
roda girando”, afirma o 
Secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Gustavo 
Junqueira.
“A Nestlé tem duas prio-
ridades neste momento - a 
saúde e bem-estar de seus 
colaboradores e o abaste-
cimento regular dos lares 
brasileiros com alimentos, 
bebidas e nutrição. Para 
nós, é muito importante 
colaborar com as famí-
lias que, neste momento, 
enfrentam dificuldades”, 
afirma Gustavo Bastos, 
Vice-Presidente Jurídico 
e de Assuntos Públicos da 
Nestlé Brasil.

nicos de enfermagem, psi-
cólogos e fisioterapeutas.
O cadastro será avaliado 
semanalmente e os volun-
tários receberão um e-mail 
de confirmação e orienta-
ções de como proceder. 
Não existe remuneração, 
uma vez que trata-se de 
trabalho voluntário. O 
Ministério da Saúde fica 
responsável por custear o 
deslocamento e ajuda de 
custo, quando o profissio-
nal necessitar atuar fora de 
seu domicílio.  Em caso 
de dúvidas, o voluntário 
pode encaminhar e-mail 
para: fnsus@saude.gov.br. 
O cadastro pode ser feito 
nesse link.

A empresa seguirá em con-
tato com os representantes 
e time técnico do Governo 
para a operacionalização 
das entregas.
Abastecimento - Em ra-
zão à pandemia do Novo 
Coronavírus, a Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento de São Paulo ins-
titui, nos últimos dias, um 
Grupo Técnico de Monito-
ramento do Abastecimen-
to de alimentos e produtos 
agropecuários no Estado. 
O objetivo é pesquisar, 
analisar e orientar o setor 
privado e a população para 
que atuem de acordo com 
o momento atual.
Além disso serão criados 
manuais de prevenção 
destinados a todos os elos 
envolvidos na produção, 
processamento, comercia-
lização e distribuição des-
ses produtos.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO – TP 
005/2020 – Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra 
de Infraestrutura Urbana nas Ruas Antônio O. Portes, Rua Luiz D. 
Castro, Rua Pedro Andrini e Rotatória Orlando E. Fernandes, Con-
forme as Especificações Constantes do Edital e seus Anexos – De 
acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos 
de Oliveira, fica determinado o DEFERIMENTO do recurso interposto 
pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAV. ENG. CONST. EIRELI, 
restando assim INABILITADA a empresa CBTS COMERCIAL BRASI-
LEIRA DE TUBOS E SANANEAMENTO EIRELI EPP, pelo não aten-
dimento ao item 9.1.3, subitem a1) – 5 do Edital. Fica designado o dia 
06/04/2020 às 10h00min, para abertura do Envelope de Proposta de 
Preços da empresa habilitada. Potim, 02 de abril de 2020 -  Bruno C. 
F. Abreu – Vice-presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2020 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS: TECNICO DE ENFERMAGEM, EN-
FERMEIRO DE ESF E ENFERMEIRO - A relação de classificados na 
integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados 
serão também convocados por correspondência conforme o disposto 
no item 10.15 do Edital.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


