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A GAzetA dos Municípios

Governo de SP propõe antecipar 
feriado estadual para 25 de maio

Grupo Volkwagen Argentina
reinicia produção em Pacheco

Prefeitura de Pindamonhangaba recebe manifestação de empresários

O Governador João Doria 
confirmou que pretende 
antecipar o feriado esta-
dual da Revolução Consti-
tucionalista, celebrado em 
9 de julho, para a próxima 
segunda-feira (25). O pro-
jeto de lei já foi enviado 
para análise da Assem-
bleia Legislativa, em regi-
me de urgência, para que 
os índices de isolamento 
social subam e ajudem a 
mitigar a transmissão do 
coronavírus.
“A expectativa é que o 
projeto possa ser analisa-
do em regime de urgência 
e possa ter aprovação ma-
joritária dos deputados na 
Assembleia Legislativa”, 
declarou o Governador. 
“Ficou muito claro que, ao 
longo dos finais de sema-
na e feriados nos últimos 
56 dias, nós temos índi-
ces mais elevados de iso-
lamento e isso contribui 
para o controle da pande-
mia”, acrescentou Doria.
A medida proposta pelo 

O Grupo Volkswagen Ar-
gentina retoma nesta se-
gunda-feira (18), suas ati-
vidades de produção em 
um turno na fábrica de Pa-
checo. A retomada está de 
acordo com a autorização 
do Ministério do Desen-
volvimento Produtivo, do 
governo da província de 
Buenos Aires e do muni-
cípio de Tigre. Para a re-
tomada, foi estabelecido 
um cronograma progressi-
vo de retorno à produção, 
em conformidade com um 
rigoroso protocolo de saú-
de e segurança que já foi 
implementado com suces-
so na fábrica de Córdoba 
também na Argentina. Este 
protocolo foi realizado 
com base nas experiências 
do Grupo Volkswagen em 
suas fábricas na China e na 

Na manhã desta segunda-
-feira (18), a manifestação 
denominada “Pinda não 

Governo do Estado com-
plementa propostas da 
Prefeitura de São Paulo, 
que pediu à Câmara Mu-
nicipal autorização para 
antecipar dois feriados 
municipais, que seriam re-
marcados para quarta (20) 
e quinta (21). Com a pos-
sível antecipação de fe-
riados, a meta é criar uma 
sucessão de dias em que o 
isolamento social iguale 
ou supere o índice mínimo 
de 55%.
Caso os vereadores apro-
vem o pedido da Prefeitu-
ra de São Paulo e a Assem-
bleia Legislativa vote a 
favor da proposta do Esta-
do, tanto o Prefeito Bruno 
Covas como o Governa-
dor João Doria decretarão 
ponto facultativo para o 
funcionalismo público 
na sexta (22). O objetivo 
é encadear seis dias com 
altas taxas de isolamento 
social para que a transmis-
são do vírus seja contida 
de forma mais eficaz na 

Alemanha, nas recomen-
dações do governo provin-
cial e municipal, e tem o 
aval do SMATA (Sindicato 
de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor de 
la Republica Argentina). 
As medidas de higiene e 
segurança incluem dispen-
sers de desinfetantes em 
vários pontos das fábricas, 
câmeras térmicas e ter-
mômetros infravermelhos 
para medir a temperatura 
periodicamente dos em-
pregados, uso obrigatório 
de máscaras descartáveis e 
respeito por uma distância 
de 1,5 metros entre as pes-
soas, entre outros. A equi-
pe administrativa continua 
realizando suas atividades 
de forma remota na medi-
da do possível. 
A fábrica de Pacheco tem 

pode parar” foi recebida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

capital.
O número de dias suces-
sivos com feriados pode 
aumentar ainda mais se 
as prefeituras das demais 
regiões metropolitanas 
aderirem ao planejamen-
to do Governo do Estado. 
O Secretário Marco Vi-
nholi (Desenvolvimento 
Regional) adiantou que 
vai solicitar aos prefeitos 
e prefeitas da Grande São 
Paulo, interior e litoral que 
adiantem dois feriados lo-
cais para os próximos dias 
26 e 27 de maio.
“Estamos orientando for-
temente para que na região 
metropolitana de São Pau-
lo seja feita a antecipação. 
A orientação para uma 
ação conjunta com as pre-
feituras é fundamental”, 
declarou Vinholi. “Nós es-
tamos em um mês crucial 
para o combate ao corona-
vírus em São Paulo, aqui 
é o epicentro da pandemia 
no Brasil”, acrescentou o 
Governador.

mais de 3.700 funcioná-
rios e produz o veículo 
Amarok para mais de 35 
destinos no mundo. Tam-
bém está em processo de 
transformação, graças ao 
investimento anunciado 
de US$ 650 milhões des-
tinados à modernização 
da tecnologia e infraes-
trutura de suas plantas de 
produção, implementação 
da nova plataforma global 
MQB A, onde será produ-
zido o novo SUV Projeto 
Tarek, e uma nova cabine 
de pintura a água, a pri-
meira e única no país que 
possui tecnologia Primer-
less  à base de água, que 
permite uma economia 
média de 80% no consu-
mo de água, energia e uma 
redução substancial na 
emissão de partículas.

Manifestantes, entre co-
merciantes e profissionais 
liberais, percorreram as 

ruas da cidade e foram 
recebidos na Prefeitura 
pela secretária de Saúde, 
Valéria Santos; Chefe de 
Gabinete Rodrigo Lóssio; 
e pelo secretário de Segu-
rança, José Sodário Viana.
Na chegada à Prefeitura, 
os manifestantes fizeram 
a leitura de um documen-
to e pediram um encontro 
com o prefeito Isael Do-
mingues. “Parabenizamos 
os manifestantes pela ma-
neira legítima e pacífica 
que conduziram o ato e 
marcamos para a próxima 
quinta-feira uma conversa 
deles com o prefeito Dr. 
Isael”, afirmou Valéria 
Santos.
Os representantes do Co-
mitê de Enfrentamento à 
Covid-19 no município 

explicaram ao público pre-
sente que o prefeito muni-
cipal já encaminhou ao 
governador João Dória, na 
semana passada, um docu-
mento solicitando regras 
diferenciadas para municí-
pios como Pindamonhan-
gaba, que têm cumprido 
o isolamento social e re-
gistrado número menor 
de notificações positivas à 
Covid-19, bem como bai-
xa ocupação de leito hos-
pitalar.
“Considerando que não 
houve agendamento for-
mal deste encontro de se-
gunda-feira e que o pre-
feito estava cumprindo 
agenda externa, a presença 
dele não foi possível neste 
primeiro momento, porém 
agendamos esse encontro 

para a próxima quinta-fei-
ra”, afirmou Valéria San-
tos.
O Comitê ressalta que tem 
aberto constante canal de 
diálogo com representan-
tes de classe, discutindo 
ações e ouvindo sugestões 
para esse momento de cri-
se. Recentemente estive-
ram presentes entidades 
como ACIP e OAB, bem 
como representantes de 
bancos, lotéricas, contabi-
listas, engenheiros, líderes 
religiosos, entre outros. 
“Fazemos esses encontros 
na medida possível, mas 
não podemos esquecer das 
regras sanitárias e de dis-
tanciamento, sempre com 
o objetivo de evitar aglo-
meração”, finalizou Valé-
ria Santos.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

Mais de 150 médicos cubanos 
são reintegrados ao

programa Mais Médicos

O Ministério da Saúde está 
trazendo médicos cubanos 
de volta ao programa Mais 
Médicos, conforme por-
taria publicada no Diário 
Oficial da União deseta se-
gunda-feira (18). A lista é 
composta de profissionais 
já fizeram parte do pro-
grama anteriormente, mas 
foram dispensados após o 
governo federal ter rompi-
do o contrato com Cuba.
São 157 médicos apro-
vados para o trabalho no 
Brasil, que serão “reincor-
porados em 1ª chamada do 
Edital nº 9 de 26 de março 
de 2020”. De acordo com 

a Portaria nº 31, por meio 
da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde, o con-
trato será por um período 
de dois anos, sem pror-
rogação. Também diz o 
edital que será concedido 
registro único para o exer-
cício da medicina, no âm-
bito do projeto. 
Novas chamadas - Em 
março, o Ministério da 
Saúde informou que 7.167 
médicos já haviam se ins-
crito no edital do Mais Mé-
dicos para o Brasil aberto 
para reforçar as equipes de 
saúde em função da epide-
mia do novo coronavírus 

(covid-19).
A previsão anunciada pelo 
Ministério da Saúde foi de 
que até cinco chamadas 
seriam feitas, sendo que 
médicos cubanos poderão 
ser convocados após a 3ª 
chamada.
A pasta havia estimado 
um total de R$ 1,4 bilhão 
em investimentos, e que 
esses profissionais pode-
rão atuar em mais de uma 
unidade de saúde, o que 
deverá ser organizado pe-
las respectivas secretarias 
de saúde.
Com informações da 
Agência Brasil
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Caçapava recebe cestas do
Programa Alimento Solidário

Programa Alimento Solidário entrega 
cestas básicas às famílias em

vulnerabilidade social de Jacareí

Agência Nacional de Transporte faz 
campanha de vacinação para

os caminhoneiros na Via Dutra

O município de Caçapava 
vai receber cerca de duas 
mil cestas de alimentos 
destinadas às famílias 
do Cadastro Único, que 
possuam renda de até R$ 
89,00 per capita mensal.
A ação está dentro do Pro-
grama Alimento Solidário, 
que atenderá, de forma 
escalonada (começando 
com aqueles com maior 
número de população vul-
nerável), os municípios do 
Estado que aceitarem o re-
cebimento e a entrega das 
cestas em até 72 horas.
Caçapava aderiu ao pro-
grama e criou um sistema 
de recebimento e entrega 
para cumprir o compro-
misso, no menor prazo 
possível. Inclusive envol-
vendo o apoio do Exército, 
dos abrigados e das esco-
las municipais.
As pessoas que terão di-
reito às cestas já foram in-
dicadas pelo Governo Es-
tadual, com base em uma 
listagem do CAD-Único, 
de março deste ano. A Se-
cretaria de Cidadania não 
fará triagem de beneficia-
dos, apenas fará a entrega 
para os incluídos na lista.
A lista completa com o 
nome da pessoa e o bairro 
onde reside pode ser con-
sultada através no site da 
Prefeitura e será também 
divulgada nos demais ca-
nais oficiais do Município.
Como será a distribuição
Para receber as cestas do 
Estado, programadas para 
chegar nesta segunda-feira 
(18), a Secretaria de Cida-
dania e Assistência Social, 
com a ajuda da Secretaria 
de Defesa e Mobilidade 
Urbana, montou uma es-
trutura no abrigo provisó-
rio, onde as caixas serão 
higienizadas e etiquetadas 
com a participação dos 

O programa Alimento So-
lidário chega ao município 
de Jacareí na próxima se-
mana (na terça e na quarta) 
para entregar 4.640 cestas 
básicas vindas do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Os beneficiários ão famí-
lias em situação de vul-
nerabilidade social cadas-
tradas no Cadastro Único 
(CadÚnico) da cidade.  
A primeira distribuição 
será realizada na terça-fei-
ra (19), das 9h às 16h para 
pessoas com as iniciais 
dos nomes de A a L. Na 
quarta-feira (20), também 
das 9h às 16h, a entre-
ga será finalizada para as 
pessoas para iniciais de M 
a Z. Os beneficiários são 
classificados como pesso-
as em situação de extrema 
pobreza, ou seja, aqueles 
com a renda mensal de até 
R$ 89 por pessoa.
Servidores da Prefeitura 
de Jacareí, em uma junção 
de apoio das secretarias 
da gestão, já prepararam 
a logística de distribuição 
das cestas, para organizar 
o planejamento das entre-
gas e evitar aglomerações, 
cumprindo as recomenda-
ções de prevenção e com-
bate ao novo Coronavírus 
(COVID-19).
Por meio deste link dispo-

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) vai realizar na via 
Dutra, na terça-feira (19) 
a campanha de vacinação 
contra a gripe. Segundo 
informou a agência fede-
ral, o público alvo da cam-
panha são os caminhonei-
ros.

próprios abrigados.
Na terça e quarta, as ces-
tas serão enviadas para os 
polos de distribuição mon-
tados em               dez 
escolas municipais de di-
versos bairros, onde o be-
neficiário poderá retirá-la, 
mediante a apresentação 
de RG ou CPF.
Já na quinta-feira, serão 
entregues nas residências, 
com a ajuda do exército, 
as cestas remanescentes, 
daquelas pessoas que, por 
falta de informação, não 
retiraram a cesta no polo 
indicado.
Quem tiver dúvidas se o 
nome consta na lista do 
governo para o programa 
Alimento Solidário pode 
entrar em contato com a 
Secretaria pelo telefone 
3655-6191, das 8h00 às 
15h00.
As entregas serão realiza-
das das 10h às 16h, nos 
dias e locais especificados 
abaixo:
- Aldeias da Serra - Escola 
Geny Farah Salles - 20 de 
maio;
- Caçapava Velha - Escola 
Zélia de Castro Marques - 
21 de maio;
- Jardim Julieta - Secreta-
ria de Cidadania e Assis-
tência Social - 20 de maio;
- Esperança - Conviver - 
21 de maio;
- Jardim São José - Quadra 
(Abrigo temporário) - 20 
de maio;
- Maria Elmira - Escola 
Hercília de Godoy Araújo 
- 21 de maio;
- Nova Caçapava - Escola 
Maria Aparecida França 
Barbosa de Araújo - 21 de 
maio;
- Piedade - Escola Her-
mengarda Rodrigues Bra-
ga - 22 de maio;
- Pinus do Iriguassu - Cre-
che Judith Borrulha Fer-

nibilizado no site oficial 
da Prefeitura de Jacareí, 
é possível verificar os no-
mes dos munícipes que 
receberão os mantimentos.
Entrega por região - A en-
trega será dividida entre as 
cinco regiões do municí-
pio. 
Na região Norte, as cestas 
básicas estarão no Educa-
mais do Parque Meia Lua. 
Na região Sul, no Educa-
mais Paraíso. Na região 
Leste, no CRAS (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social) Leste. Na re-
gião Oeste, no Educamais 
Esperança. E na região 
Central, os mantimentos 
serão entregues no Educa-
mais Centro.
Alimento Solidário - A 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento So-
cial anunciou o projeto 
‘Alimento Solidário’, em 
parceria com empresas 
privadas, com o objetivo 
de entregar 1 milhão de 
cestas de alimento com 
reforço proteico às famí-
lias em situação de extre-
ma vulnerabilidade social, 
principalmente neste mo-
mento de pandemia devi-
do ao novo Coronavírus 
(COVID-19).
As cestas foram montadas 
com a supervisão da equi-

Atuam como parceiros 
nesta ação a Secretaria 
Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
e a Concessionária CCR 
Nova Dutra. A vacina-
ção dos caminhoneiros 
ocorrerá nesta terça-feira 
(19/05), das 9h às 13h, na 

reira - 20 de maio;
- Santa Luzia - Escola Raif 
Mafuz - 22 de maio;
- Vila Antônio Augusto - 
Escola Edmir de Moura 
Viana - 22 de maio;
- Vila Menino Jesus - Es-
cola Prof. Rafael de Araú-
jo Filho - 20 de maio;
- Vila Paraíso - Escola 
Dapnhe César Ghidella - 
22 de maio.
Famílias não contempla-
das pelo Programa Ali-
mento Solidário
As famílias não contem-
pladas pelo programa que 
necessitem de ajuda neste 
momento de isolamen-
to social continuam a ser 
atendidas pela Secretaria 
de Cidadania e pelo Fundo 
Social de Solidariedade.
No que se refere à distri-
buição de cestas básicas, 
o Município conseguiu 
eliminar a sua demanda 
reprimida. No mês de abril 
foram 1.100 famílias aten-
didas e 800, na primeira 
quinzena deste mês.
Agora, quem busca aju-
da, passando pela triagem 
técnica dos CRAS, recebe 
os alimentos em um prazo 
menor que varia em média 
de 3 a 4 dias.
Mesmo assim, as cam-
panhas para a doação de 
alimentos continuam no 
Município, considerando 
a necessidade de atender 
essas famílias mensalmen-
te e o período de duração 
do isolamento social.
As empresas e pessoas que 
puderem e quiserem doar 
itens alimentícios não pe-
recíveis podem entrar em 
contato com a Secretaria 
de Cidadania das 8h às 
15h, nos telefones 3651-
6191 ou 3653-3512, ou 
levar na sede, que fica na 
Rua Alberto Pinto de Fa-
ria, 290 - Jardim Julieta.

pe de nutricionistas do 
Hospital Israelita Albert 
Einstein e contêm fontes 
de proteínas diferentes 
(feijão, leite em pó, sar-
dinha, linguiça e ervilha), 
além de outros produtos 
como arroz, farinha, ma-
carrão e biscoitos, sufi-
cientes para a alimentação 
de uma família de quatro 
pessoas por um mês.
Confira os endereços de 
entrega:
Norte
Local: Educamais Parque 
Meia Lua
Endereço: Rua Joaquim 
Machado Gomes Sobri-
nho, nº 151 - Parque Meia 
Lua.
Sul
Local: Educamais Paraíso
Endereço: Rua Expedicio-
nário Lourenço Nogueira, 
nº 211 - Jardim Yolanda.
Leste
Local: CRAS Leste
Endereço: Rua Mogi das 
Cruzes, nº 440 - Cidade 
Salvador.
Oeste
Local: Educamais Espe-
rança
Endereço: Avenida Lucas 
Nogueira Garcez, nº 395.
Centro
Local: Educamais Centro
Endereço: Rua Alfredo 
Schurig, nº 20 - Centro.

BR 116 Km 163, sentido 
decrescente, em frente à 
sede da SPRF-RJ.
Para os profissionais da es-
trada não perderem tempo 
e evitarem aglomeração, 
a vacinação ocorrerá no 
sistema drive-thru, o que 
também facilita a fluidez 
do trânsito.
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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


