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A GAzetA dos Municípios

São Sebastião apresenta Plano de
Retomada das Atividades Econômicas

em reunião com Ministério Público

Vereadores de Taubaté aprovam 
permissão para criação de galinhas 

d’angola na zona urbana

Prefeitura de São José dos
Campos altera calendário escolar

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio do Comitê 
de Gestão de Crise (CGC), 
apresentou ao Ministério 
Público do Estado (MPSP) 
o Plano para Retomada 
das Atividades Econômi-
cas do município, em reu-
nião realizada do Teatro 
Municipal, nesta terça-fei-
ra (19).
Com a presença da pro-
motora do Ministério Pú-
blico de São Sebastião, 
Dra. Janine Rodrigues 
de Sousa Baldomero, fo-
ram apresentadas todas as 
ações, protocolos e Pla-
no de Contingência de 
enfrentamento ao Novo 
Coronavírus, pelo Gover-
no Municipal. Referência 

Primeiro foi São Jose dos 
Campos, depois Caçapava 
e agora pode ser Taubaté, 
mais uma cidade da região 
a adotar a galinha d’ango-
la no combate a escorpiões 
e outros insetos peçonhen-
tos. Nesta terça-feira (19), 
a Câmara de Taubaté apro-
vou o projeto de lei com-
plementar nº 25/2019 que 
altera o Código de Orde-
nação Espacial para per-
mitir a criação de galinhas 
d’angola na área urbana.
No município, a regra atu-
al define que “galinhas, 
outras aves e coelhos. 
Dessa forma, só poderão 
ser criados na área urbana 
quando para consumo pró-

A Prefeitura de São José 
dos Campos vai encami-
nhar projeto de lei à Câ-
mara Municipal para que 
seja votada nesta quinta-
-feira (21) a alteração do 
calendário escolar 2020 da 
rede municipal. A propos-
ta do Executivo não vale 
para escolas estaduais e 
particulares da cidade.
A medida foi adotada após 
o governo estadual anun-
ciar que irá antecipar o fe-
riado de 9 de julho, data de 
início da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, 
para a próxima segunda-
-feira 25, como forma de 
aumentar o índice de iso-
lamento social para conter 
a pandemia do coronaví-
rus em todo o Estado.
O projeto da Prefeitura al-
tera feriados municipais, 
estaduais e dias compen-
sados da rede municipal 
de ensino. 
O objetivo é manter a qua-
lidade e condições do en-
sino, com a continuidade 
da rotina de trabalhos pe-
dagógicos.
Retorno dia 3 de junho
As atividades nas escolas 
municipais serão retoma-
das  no dia 3 de junho. Ini-
cialmente, estavam previs-
tas para 22 e 25 de maio.
Os professores efetivos 
e por tempo determina-
do, agentes educadores, 
estagiários, funcionários 
administrativos e gesto-
res estarão divididos entre 
157 unidades de educação 
infantil e ensino funda-
mental.
Todas as unidades estão 

em todos os protocolos 
adotados nacionalmente, 
e mantendo o melhor ín-
dice de isolamento social 
do Estado, São Sebastião 
desenvolveu ao longo dos 
mais de 60 dias de pande-
mia, ações que permitem 
a retomada e abertura da 
economia da cidade.
Elaborado pelo Comitê de 
Gestão e Estudo para aber-
tura gradual da economia, 
composto por represen-
tantes da Sociedade Civil 
(Associação Comercial e 
Empresarial de São Sebas-
tião, (ACESS), Associa-
ção de Pousadas, Hotéis, 
Bares e Restaurantes de 
Maresias (APHM), Conse-
lho Municipal de Turismo 

prio, em gaiolas que deve-
rão ser instaladas a uma 
distância de 50 cm do solo 
e com declividade neces-
sária para o escoamento 
das águas de lavagem”.
O projeto dos vereadores 
quer as galinhas d’angola 
fora desta determinação e 
votaram a favor da emen-
da, que é de autoria da ve-
readora Gorete (DEM). A 
proposta inclui parágrafo 
para garantir que “os ani-
mais deverão ser mantidos 
em perfeita condição de 
higiene, de modo a não 
prejudicar a vizinhança”.
O projeto depende de se-
gunda votação para ser 
encaminhado à sanção do 

sendo devidamente limpas 
e higienizadas para que os 
funcionários possam ter 
um ambiente seguro. Cada 
um deverá manter o seu 
cuidado pessoal como uso 
de máscara e limpeza das 
mãos.
As escolas municipais 
dispõem de um espaço fí-
sico amplo e bem arejado 
e a equipe terceirizada de 
limpeza preparou um pro-
tocolo específico para o 
momento, garantindo as-
sim condições de uso sem 
aglomeração.
Os alunos não voltarão às 
aulas. Ainda não há uma 
data definida para a reto-
mada das atividades.
Profissionais do grupo de 
risco com doenças crôni-
cas e pessoas com mais de 
60 anos deverão seguir as 
orientações dos decretos 
18.502 e 18.507.
Confira o novo calendário 
escolar 2020
Dia Letivo
Feriados antecipados e 
dias compensados
22/05 (6ªf)
11/06 - Corpus Christi
25/05 (2ªf)
09/07 - Feriado Estadual 
Revolução 32
26/05 (3ªf)
12/06 - Dia compensa-
do da emenda do Feriado 
Corpus Christi
27/05 (4ªf)
10/07 - Dia compensado 
da emenda do feriado da 
Revolução 32
28/05 (5ªf)
27/07 - Aniversário SJC
29/05 (6ªf)
13/10 - Dia do Professor 

(COMTUR), Associação 
Náutica do Litoral Norte 
de São Paulo (ASSONA), 
Ordem do Advogados do 
Brasil, subseção de São 
Sebastião (OAB), Asso-
ciação de Surf de São Se-
bastião (ASSS), além das 
Secretarias Municipais de 
Saúde, Fazenda, Turismo 
e Assuntos Jurídicos, as 
ações tratam do distan-
ciamento social, higiene 
pessoal, sanitização dos 
ambientes, comunicação 
e monitoramento, além da 
capacidade de atendimen-
to médico e hospitalar.
Após o encontro, o plano 
foi entregue a Promotoria 
Pública que apreciará as 
ações.

prefeito.
Curiosidades sobre a ave - 
Embora conserve o instin-
to selvagem que trouxe de 
outro continente, a simpá-
tica ave é vista por muitas 
cidades como a solução 
para o combate à prolifera-
ção de escorpiões, aranhas  
e outros insetos. A galinha 
de angola é o predador na-
tural desses bichos.
Conhecida pelo seu incon-
fundível “tô fraco”, a ga-
linha d’ angola tem outras 
denominações, dependen-
do da região. É conhecida 
em vários estados brasilei-
ros por “angolinha”, “gui-
né”, “cacuê”, “pintada”, 
“coquém” ou “capote”.

antecipado
01/06 (2ªf)
30/10 -  Dia do Servidor 
postergado
02/06 (3ªf)
02/11 -  Finados
03/06 (4ªf)
Retorno dos profissionais
Feriado estadual
A Prefeitura irá seguir a 
orientação do governo es-
tadual que vai antecipar 
para a próxima segunda-
-feira 25, o feriado de 9 de 
julho.
A antecipação deste fe-
riado valerá para toda a 
cidade. Só funcionarão os 
serviços municipais essen-
ciais.
Os servidores que atuam 
na sede da Secretaria de 
Educação e Cidadania, 
Cedemp (Centro de Edu-
cação Empreendedora de 
São José dos Campos), 
Cefe (Centro de Formação 
do Educador) e Mic (Mu-
seu Interativo de Ciências) 
seguirão o calendário dos 
demais servidores da Pre-
feitura.
Os próximos feriados es-
tão mantidos em São José
11 de junho (Corpus 
Christi),
27 de julho (aniversário de 
São José)
07 de setembro (Dia da In-
dependência)
12 de outubro (Dia da Pa-
droeira do Brasil)
30 de outubro (Dia do Ser-
vidor)
2 de novembro (Finados)
15 de novembro (Dia da 
Proclamação da Repúbli-
ca)
25 de dezembro (Natal)
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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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Profissionais de saúde
têm desconto em peças

e limpeza gratuita

A Volkswagen do Brasil e 
a Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswa-
gen (Assobrav) uniram 
forças para apoiar os pro-
fissionais de saúde de todo 
o Brasil, que estão na li-
nha de frente do combate à 
pandemia do Coronavírus. 
A Volkswagen também 
testou e elencou as melho-
res práticas para a higieni-
zação caseira dos carros, 
incluindo o que não deve 
ser feito.
Durante todo o mês de 
maio, os profissionais da 
área da saúde que realiza-
rem serviços nas conces-
sionárias da rede Volkswa-
gen terão prioridade no 
atendimento e desconto de 
10% em peças e mão de 
obra nos serviços de revi-
são, troca de óleo, pastilha 
e disco, e alinhamento e 
balanceamento. A parceria 
também oferece gratuita-
mente o serviço de oxi-
-sanitização a esses pro-
fissionais, tecnologia que 
elimina fungos, bactérias e 
outros microrganismos do 
ar-condicionado e também 
odores ruins do veículo.
Preocupada também com 
todos que não são da área 
da saúde, a Volkswagen 
elencou o passo a passo 
de como fazer a higieniza-
ção correta do veículo em 
casa. De qualquer forma, 
para uma limpeza mais 
técnica, como a oxi-sani-
tização, a recomendação 
é procurar um concessio-
nário Volkswagen. Todos 
os funcionários da rede 
Volkswagen receberam 
treinamentos e adotaram 
novas medidas para garan-
tir a segurança dos clien-
tes e de si mesmos, como 
a constante higienização 
das mãos e do local de tra-

balho, o distanciamento 
social - de no mínimo dois 
metros durante o atendi-
mento -, e limpeza refor-
çada dos carros antes da 
entrega.
Higienizando o veículo 
em casa:
Assim como para as mãos, 
uma solução de água e 
sabão é a melhor combi-
nação para higienizar o 
carro. O dono do veículo 
precisa de dois panos de 
microfibra limpos e uma 
solução com a concentra-
ção de 1:30 de água em 
relação ao sabão ou deter-
gente neutro incolor, con-
forme previsto no manual 
de bordo do carro. Isso 
significa que a cada 600 
mililitros de água, deve-se 
dissolver 20 mililitros de 
sabão. Basta umedecer um 
dos panos na solução e es-
fregar nas áreas que se de-
seja limpar; o outro pano, 
seco, deve ser utilizado 
para remover os resquícios 
do sabão. É aconselhado 
deixar as janelas abertas 
por um tempo para ajudar 
na secagem completa do 
interior do veículo.
Principais áreas de aten-
ção: Maçanetas internas e 
externas, abertura do por-
ta-malas, chave, volante, 
freio de mão, manopla do 
câmbio, painel, porta-lu-
vas, e qualquer outro lugar 
com que se tenha contato, 
precisam de atenção re-
dobrada. Para quem tra-
balha com o carro, como 
motoristas de aplicativo, 
a higienização do banco 
traseiro e das costas dos 
bancos dianteiros também 
é indispensável. Em caso 
de bancos de tecido, o ide-
al é cobri-los com capas 
protetoras que possam ser 
lavadas e trocadas regular-

mente ou levar o veículo 
ao concessionário para 
uma higienização técnica.
No caso dos motoristas, é 
importante lembrar que, 
durante o trajeto, o rosto, 
tanto de quem está ao vo-
lante quanto dos passagei-
ros, deve estar sempre pro-
tegido por uma máscara. É 
igualmente recomendado 
manter as janelas do carro 
abertas para gerar circula-
ção de ar.
O que não utilizar na lim-
peza do carro:
Produtos como agentes 
de limpeza domésticos e 
álcool (etanol, isopropa-
nol, isopropílico ou higie-
nizador de mãos) não são 
apropriados para a higie-
nização do veículo. Se uti-
lizados, eles podem cau-
sar danos severos, como 
ressecamentos, manchas, 
desplacamentos de pintura 
e degradação de material.
Dicas gerais para quem 
não está utilizando o pró-
prio veículo:
Manter o tanque cheio e a 
bateria ligada são impres-
cindíveis para a conserva-
ção do motor. Além disso, 
é importante ligar o carro 
semanalmente, por pelo 
menos 15 minutos, em um 
local arejado, e andar um 
pouco com ele sempre que 
possível. Outra dica para 
quem não está rodando, é 
a manutenção da pressão 
dos pneus, que devem ser 
calibrados no valor mais 
alto nesse período, confor-
me indicação do fabrican-
te para o carro com carga 
máxima. A limpeza do ve-
ículo é outro fator relevan-
te: limpo por fora, ajuda 
na preservação da pintura, 
e, por dentro, diminui a 
proliferação de fungos e 
ácaros.

Hospital das Clínicas atinge
milésima alta de pacientes

graves recuperados de COVID-19

Prefeitura de São José dos Campos
declara gastos de R$ 1,7 milhão

com descarte irregular de materiais

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (20) que o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), maior 
complexo hospitalar da 
América Latina, comemo-
rou ontem a milésima alta 
de pacientes graves recu-
perados da COVID-19.
O hospital iniciou o pro-
cesso para o enfrentamen-
to da pandemia com 84 
leitos de UTI ativos no 
Instituto Central, ainda em 
março. Desde então, a ca-
pacidade mais que tripli-
cou, para atingir os atuais 
275 leitos, contando com 
recursos da Secretaria de 
Estado da Saúde e com o 
apoio da iniciativa priva-
da. Até o fim do mês, se-
rão disponibilizados 300 
leitos de UTI no total.
“Temos que agradecer ao 
corpo clínico do Hospital 
das Clínicas e todos aque-
les que ali atuam, pois mil 
pessoas foram curadas e já 
retornaram às suas casas. 
Na maior mobilização de 
sua história, o HC abriu 
um prédio exclusivo que 
inauguramos recentemen-

São José dos Campos 
gastou R$ 1,7 milhão nos 
últimos seis meses para 
recolher móveis, entu-
lhos, lixo e resíduos des-
cartados irregularmente 
em vias e áreas públicas. 
A Secretaria de Manuten-
ção da Cidade retirou, no 
período, 22 mil toneladas 
de materiais jogados clan-
destinamente em calçadas, 
canteiros, praças, áreas 
verdes, margens de estra-
das e córregos.
O custo inclui gastos com 
a destinação correta e a 
utilização de caminhões 
basculhantes e retroes-
cavadeiras para recolher 
os resíduos. Esse valor 
poderia ser investido na 
ampliação de serviços de 
manutenção da cidade que 
beneficiam a população.
Além de consumir recur-
sos, o descarte irregular 
também ocupa máquinas 
e mão de obra das equi-
pes de manutenção que 
trabalham na conservação 
de praças e equipamentos 
de lazer, poda de árvores, 
tapa-buraco, fumacê, lim-
peza de boca de lobo entre 
outros serviços.
A Prefeitura aconselha a 

te com 900 leitos para tra-
tamento de pacientes com 
coronavírus e transferimos 
os pacientes com outras 
doenças para outros sete 
institutos do complexo do 
HC”, disse Doria.
Em uma de suas formas 
de evolução mais sérias, 
a infecção por COVID-19 
causa complicações car-
diológicas graves, que 
exigem atendimento alta-
mente especializado. No 
momento, há 10 leitos 
específicos para o atendi-
mento cardiológico, insta-
lado pelo Incor dentro do 
Instituto Central - quanti-
dade que será dobrada nas 
duas próximas semanas.
Os dados mostram a im-
portância e a eficiência da 
mobilização que transfor-
mou o Instituto Central do 
HC em uma unidade toda 
reservada ao combate ao 
coronavírus. Já foram in-
ternados mais de 1.890 
pacientes graves desde 30 
de março, quando o Insti-
tuto Central passou a rece-
ber apenas casos de CO-
VID-19. De acordo com 
o último balanço, estão 
internados no instituto 543 

todos a terem uma boa 
ação de cidadania e respei-
tar os espaços públicos e o 
meio ambiente.
Penalidade
O despejo clandestino de 
materiais em vias e áreas 
públicas causa uma série 
de problemas para popula-
ção, para a cidade e para o 
meio ambiente. Entre eles, 
a formação de criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue; proliferação 
de insetos e pragas urba-
nas; poluição de córregos; 
entupimento de bocas de 
lobo e bueiros; e poluição 
visual da paisagem urbana. 
Jogar lixo ou entulhos em 
áreas públicas gera multa 
de até R$ 15 mil para o 
infrator (Lei 7.815/2009 
e 8.206/2010). A popula-
ção pode denunciar pelo 
156 (telefone, site ou app 
156 SJC). Na semana pas-
sada, O Departamento de 
Fiscalização e Posturas 
Municipais aplicou multa 
de quase R$ 10 mil reais 
a dois infratores flagrados 
jogando entulho e lixo em 
calçadas. Um dos flagran-
tes foi em frente ao PEV 
do Satélite.
PEVs

pacientes, sendo 267 em 
UTIs.
“A maior satisfação que 
nós podemos ter é ver um 
paciente voltar para sua 
família, para a sociedade, 
depois de superar um mo-
mento tão difícil. É para 
isso que trabalhamos to-
dos os dias. E tenho certe-
za que falo em nome dos 
20 mil colaboradores do 
HC, mais de 7 mil atuando 
apenas no Instituto Cen-
tral. E é também em nome 
deles que mando um abra-
ço solidário para todos que 
perderam um ente querido 
nessa pandemia”, afirmou 
a Diretora Clínica do HC, 
Eloisa Bonfá.
Já foram contabilizados 
330 óbitos. Considerando 
o perfil de alta complexi-
dade do hospital, sempre 
com pacientes graves, a 
taxa de letalidade é rela-
tivamente baixa em com-
paração com o visto em 
outros grandes centros 
internacionais, mas reve-
la a extrema gravidade da 
pandemia. No Instituto 
Central, cerca de 80% dos 
pacientes na UTI precisam 
ser entubados.

A Prefeitura oferece vários 
serviços para que o muní-
cipe possa fazer o descarte 
correto de resíduos. A co-
meçar pela coleta de lixo 
comum que abrange todo 
o município e a coleta se-
letiva feita em 100% da 
área urbana, inclusive no 
distrito de São Francisco 
Xavier. A consulta de dias 
e horários dos serviços 
pode ser feita no site da 
Urbam. 
A população também pode 
utilizar, gratuitamente, 
qualquer um dos 14 PEVs 
(Ponto de Entrega Volun-
tária de Resíduos) da cida-
de para descartar pequenas 
quantidades de entulho de 
construção (tábuas, tijolos, 
telhas, fiações, tubulações, 
pisos e materiais de aca-
bamento), restos de poda 
de jardim, móveis velhos, 
aparelhos eletrônicos, 
eletrodomésticos, pilhas, 
baterias, pneus, lâmpadas 
fluorescentes e óleo de co-
zinha usado.
Os PEVs funcionam dia-
riamente: de segunda-feira 
a sábado, das 8h às 17h, e 
aos domingos e feriados, 
das 8h às 12h. Confira os 
endereços.
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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


