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A GAzetA dos Municípios

Justiça nega pedido da Revap 
para reconsiderar ampliação 
da proteção ao trabalhador

PIB para 2020 é estimado
para menos 2,96% segundo

previsão do mercado financeiro

Governo paulista vai contratar
quase 1.200 profissionais da saúde 
para enfrentamento da pandemia

A Justiça do Trabalho de 
São José dos Campos ne-
gou um pedido de recon-
sideração da Revap (Refi-
naria Henrique Lage), na 
última sexta-feira (17), e 
reafirmou a decisão an-
terior que determinava a 
ampliação das medidas de 
proteção ao COVID-19 
aos trabalhadores da refi-
naria.
Em seu pedido, a Re-
vap alegou que, segundo 
orientações do Ministério 
da Saúde, hipertensos e 
diabéticos são do grupo de 
risco “conforme juízo clí-
nico”. 
Ou seja, representam risco 
iminente apenas se as do-
enças estiverem descom-
pensadas.
Tese que o juiz desmontou 
citando, em sua decisão, 
as orientações da Socieda-
de Brasileira de Diabetes 
e da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, que são 
categóricas em afirmar 
os riscos de agravamento 
para os pacientes das duas 
patologias.
Portanto, o juiz da 1ª Vara 
da Justiça do Trabalho 
de São José dos Campos, 
Maurício Matsushima Tei-
xeira, concluiu ser bastan-
te evidente que a situação 
tem mais agravamento 
para esses pacientes, ain-
da que em menor ou maior 
risco para cada caso.
Segundo o juiz, para se ter 
certeza do critério a ser 
adotado seria necessário, 
no mínimo, um rastrea-
mento e uma avaliação 
médica pormenorizada 
de cada trabalhador nessa 

As projeções do mercado 
financeiro evidenciam as 
conseqüências da pande-
mia de coronavírus em 
toda a sociedade, resulta-
do que não evita termos 
que conviver com um ter-
mo nada agradável: reces-
são econômica. De acordo 
com os cálculos refeitos 
por bancos internacionais, 
órgãos de consultorias e 
agências corretoras, o Bra-
sil terá já neste ano o im-
pacto de um PIB em quase 
3% negativo, ou seja, um 
ano para ser esquecido.
Neste segunda-feira (20), 
os analistas econômi-
cos reduziram a projeção 
(PIB) este ano para menos 
2,96%, contra os menos 
1,96% apontados na se-
mana passada. A estimati-
va para o Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma 
dos bens e serviços produ-
zidos no país, consta do 

O governo do Estado de 
São Paulo irá contratar 
1.185 profissionais na área 
da saúde, segundo infor-
mações da empresa Gran 
Cursos Online, especia-
lizada na capacitação de 
candidatos para concursos 
públicos no Brasil. Os pro-
fissionais têm a missão de 
ajudar no combate ao co-
ronavírus.
Durante coletiva de im-
prensa, o Governador João 
Dória anunciou que o Es-
tado fará a convocação de 

condição, ainda assim para 
minimizar a situação mais 
gravosa, mas não afastar 
totalmente. Portanto man-
teve a decisão.
De acordo com a decisão 
inicial, a empresa tem 48h 
para cumprir a determi-
nação, a partir da notifi-
cação, sob pena de multa 
diária de R$ 10 mil. Para 
o fornecimento de másca-
ras, o juiz acatou pedido 
da empresa que alegou di-
ficuldades para a compra e 
estendeu o prazo de cum-
primento para cinco dias.
Na manhã de hoje, segun-
da-feira (20), a empresa 
manifestou ciência da de-
cisão e solicitou a pror-
rogação do prazo para o 
cumprimento da ordem 
judicial.
“Esperamos que a agora a 
empresa pare de enrolar e, 
finalmente, cumpra o que 
foi determinado. Não dá 
pra protelar mais as me-
didas de proteção à saúde 
dos trabalhadores”, disse o 
presidente do Sindipetro-
-SJC, Rafael Prado.
Entenda
Na última terça-feira (14), 
o juiz da 1ª Vara do Traba-
lho de São José dos Cam-
pos, Maurício Matsushima 
Teixeira, concedeu uma 
liminar determinando que 
a Revap (Refinaria Hen-
rique Lage) ampliasse as 
medidas de proteção à 
saúde e segurança dos tra-
balhadores durante a pan-
demia do COVID-19.
A liminar foi uma resposta 
a uma Ação Civil Pública 
impetrada pelo Departa-
mento Jurídico do Sindi-

boletim Focus, com a pro-
jeção para os principais 
indicadores econômicos, 
divulgado hoje (20) pelo 
Banco Central.
Para 2021, as previsões 
do mercado para o PIB de 
2021 é de um crescimento 
de 3,10%, o que na verda-
de acaba sendo a restaura-
ção do quadro que antece-
deu a pandemia. Já para 
2022 e 2023 a previsão 
continua sendo de cresci-
mento de 2,50%.
Inflação - A projeção para 
2020 está abaixo do centro 
da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. 
Para 2021, a meta é 3,75% 
e para 2022, 3,50%, tam-
bém com intervalo de 1,5 

260 profissionais aprova-
dos em concursos públicos 
anteriores. Esse novo gru-
po vai iniciar os trabalhos 
nesta segunda-feira (22).
Dória ainda informou que 
o governo paulista deve 
realizar processo seletivo 
emergencial para a con-
tratação adicional de 925 
profissionais da saúde. As 
contratações são para su-
prir as lacunas de vagas 
em hospitais e centros de 
atendimento. Ao todo, se-
rão contratados técnicos 

petro-SJC.
A primeira determinação 
foi que a empresa colo-
casse em teletrabalho ou 
afastasse, imediatamen-
te, todos os trabalhadores 
classificados pelo Ministé-
rio da Saúde como grupo 
de risco, como diabéticos 
e hipertensos. Mesmo 
aqueles com idade infe-
rior a 60 anos. Ponto que 
vinha sendo desrespeitado 
pela empresa mesmo após 
inúmeros alertas do Sindi-
cato.
Também determinou o 
fornecimento de máscaras 
para todos os trabalhado-
res, em quantidade sufi-
ciente para a troca duran-
te a jornada de trabalho. 
Além de luvas para os 
trabalhadores que atuam 
no preparo dos alimentos 
servidos na refinaria.
Além disso, também de-
terminou o aumento de 
50% do tempo de funcio-
namento do restaurante, 
além da adoção de escalas 
de revezamento no horário 
das refeições para reduzir 
o número de trabalhadores 
utilizando o local ao mes-
mo tempo e evitar as aglo-
merações, minimizando 
assim a possibilidade de 
contágio entre os trabalha-
dores.
As determinações acatam 
as reivindicações do Sin-
dicato que, desde o iní-
cio da pandemia, vinha 
denunciando e insistindo 
para que a refinaria seguis-
se todas as recomendações 
das autoridades de saúde 
à risca, para proteção dos 
trabalhadores.

ponto percentual em cada 
ano.
As instituições financeiras 
consultadas pelo BC tam-
bém reduziram a previsão 
de inflação de 2020. A pro-
jeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) caiu de 
2,52% para 2,23%.
O boletim também regis-
trou um corte na taxa bási-
ca de juros (Selic) de 2020 
para 3%, ante os 3,25% da 
semana anterior.
Dólar - A cotação do dólar 
é que a moeda deve fechar 
o ano em R$ 4,80, contra 
R$ 4,60 previstos na se-
mana passada. 
Para 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fi-
que em R$ 4,50, contra R$ 
4,47 da semana passada. 
Para 2022, a previsão é de 
que o câmbio fique em R$ 
4,40 e, em 2023, em R$ 
4,50.

de enfermagem, médicos, 
fisioterapeutas, oficiais de 
saúde e assistentes sociais.
As inscrições para o pro-
cesso seletivo estão aber-
tas e disponíveis até o dia  
22 de abril, com início pre-
visto para o dia 1º de maio. 
A duração de contrato será 
de 12 meses e os candida-
tos interessados em parti-
cipar da seleção terão que 
preencher as informações 
pelo site da Fundação Vu-
nesp: www.vunesp.com.
br.
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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

Super Live Todos Por Todos
nesta terça-feira busca

arrecadar alimentos em Taubaté

Uma super live para arre-
cadar alimentos destinados 
à campanha Todos Por To-
dos está programada para 
hoje (21), em Taubaté. A 
iniciativa é da Prefeitura 
com apoio de artistas, co-
mediantes, influenciadores 
digitais, jornalistas e locu-
tores de rádio que farão a 
apresentação de shows de 
músicos da região como 
Luana Camarah, Talis e 
Welinton, Robinho H’lera, 
entre outros.
A programação terá 12 ho-
ras com início ao meio-dia 
e término meia-noite pelo 
canal do Youtube da Pre-
feitura de Taubaté. A in-
tenção é arrecadar alimen-
tos, produtos de limpeza e 
higiene pessoal que serão 
destinados às famílias em 
dificuldade financeira nes-
te período de quarentena 
por conta do coronavírus.
Importante destacar que 
o equipamento de som e 
transmissão ao vivo foram 
oferecidos de forma gra-
tuita por empresas parcei-
ras do município. A Super 
Live segue as recomen-
dações da Organização 
Mundial de Saúde, com 

distribuição de álcool em 
gel, uso de máscaras e es-
paçamento              neces-
sário entre os artistas, sem 
aglomeração.
Durante a transmissão ao 
vivo, as pessoas poderão 
mandar mensagem via 
whatsapp pelo telefone 
(12) 99680-8491. Car-
ros oficiais da Prefeitura 
de Taubaté, devidamente 
identificados, irão até a 
casa das pessoas buscar as 
doações.
Para quem prefere contri-
buir em dinheiro, ficará 
disponível durante a trans-
missão a conta do Super-
mercado Nagumo, que 
tem uma parceria com a 
campanha e reverterá o di-
nheiro arrecadado em pro-
dutos de higiene pessoal e 
alimentos a preço de custo 
para entregar às famílias.
A conta para quem puder 
colaborar e quiser fazer 
transferência é: Super-
mercado Nagumo: depo-
site qualquer valor para 
Estok Brasil Comércio 
de Alimentos Ltda | Ban-
co Itaú | Agência 6873 | 
Conta 40299-1 | CNPJ: 
10.938.144/0001-47

Confira as atrações da Su-
per Live Todos Por Todos, 
nesta terça-feira, dia 21 de 
abril:
12h - Show: Prosinha 
(contação de história)
13h - Apresentação: Emí-
lia da Flit
Show: Cinthia Jardim, 
Marcelo Mariano e Lean-
dro Manfredini
14h - Apresentação: Xuxa 
Cover
Show: Du Guerreiro
15h - Apresentação: Nina 
de Sá (Metropolitana)
Show: Banda Nina
16h - Apresentação: Toni 
Resende (99 FM)
Show: Robinho H`lera, 
Fabiano Magalhães, Mau-
ro Domingues e Manuel 
Carvalho (samba e pago-
de)
18h - Apresentação: Nara 
Nasser
Show: Banda A Laia
19h30 - Apresentação: 
Tapa Olho Experimental
Show: Talis e Welinton
20h30 - Apresentação: 
Marcelo Hespanha
Show: Gustavo Cruz
22h - Show: Banda Viibe
23h- Show: Luana Cama-
rah
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Com criatividade e disciplina,
ginastas recriam rotina e permanecem 

focados em seus objetivos

Prefeitura de Jacareí
promove novas ações para 
arrecadação de alimentos

Em meio ao surto do Coronavírus,
como ficam as grávidas?

Não é à toa que o merca-
do de palestras está escan-
carado há muitos anos a 
atletas, ex-atletas e treina-
dores. Acostumados desde 
a infância ao conceito de 
disciplina, o esportista é 
um ser adaptável por de-
finição. Uma única frase 
do maratonista Vanderlei 
Cordeiro de Lima é sufi-
ciente para exprimir a fa-
cilidade que essa categoria 
de profissionais apresenta 
para fazer, refazer planos 
- e segui-los: “Aprendi 
desde menino que tudo 
na vida a gente consegue 
com luta e dignidade: cor-
rer com as pernas, aguen-
tar com o coração, vencer 
com a cabeça.”
Cada um a sua maneira, 
todos os ginastas que ou-
vimos bolaram estratégias 
para conservar a força fí-
sica, fortalecer a mental, 
cultivar hobbies que am-
pliam o repertório cultu-
ral, solidificar laços fami-
liares e de amizade e até 
desenvolver habilidades 
desconhecidas. Caio Sou-
za foi além: observando o 
trabalho da mãe, que cos-
tura e passou a confeccio-
nar máscaras de proteção 
respiratória, tornou-se ele 
próprio um fabricante des-
se material fundamental 
no combate ao covid-19. 
“Minha mãe está fazendo 
máscaras para vender. De-
senvolvi com ela a ideia 
de confeccionar para do-

Parte da população sente 
na pele e no estômago o 
impacto causado pelo iso-
lamento social em tempos 
de pandemia. Em Jacareí, 
ações promovidas pela 
Prefeitura buscam ameni-
zar esse sofrimento, com a 
arrecadação de mantimen-
tos para famílias carentes 
da cidade.
Com o objetivo de aumen-
tar ainda mais a participa-
ção popular e assim poder 
atender o máximo de fa-
mílias possíveis, o Poder 
Público acrescentará duas 
novas ações para arrecadar 
mantimentos na próxima 
semana: quarta (22), quin-
ta (23) e sexta (24).
No Parque da Cidade, 
das 16h às 19h, equipes 
da Prefeitura estarão re-
cebendo mantimentos no 
sistema ‘Drive Thru’. Ou 
seja, a população não pre-
cisa descer do carro para 
fazer sua doação.
Além disso, equipes esta-
rão recebendo doações no 
estacionamento do Edu-
caMais Jardim Paraíso na 
quarta e quinta-feira, das 
9h às 12h, e das 14h às 
17h. Já na sexta-feira, é a 

No fim de 2019, a China 
enviou um alerta à Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) relatando o surgi-
mento de uma pneumonia 
que ainda não tinha uma 
causa conhecida. No mês 
seguinte, diversas cidades 
do país enfrentavam uma 
quarentena e a misteriosa 
doença recebeu um nome, 
novo Coronavírus ou CO-
VID-19. O vírus espalhou-
-se pelo mundo e em pou-
co tempo se tornou uma 
pandemia.
A doença está deixando 
todos preocupados e an-
siosos, isso não é novida-
de para ninguém, mas em 
meio ao caos, qual o risco 
real e cuidados necessários 
a serem tomados com as 
grávidas, recém-nascidos 
e as mães que acabaram de 
ter seus filhos?
As mulheres que durante 
tanto tempo planejaram 
por meses ou em alguns 
casos até mesmo anos para 
a chegada do bebê e quan-
do estão perto de realizar 

ação às pessoas que mais 
necessitam. Não faço esse 
trabalho sozinho. Minha 
família inteira está ajudan-
do, porque me propus a 
fazer muitas unidades, de 
forma a ajudar o máximo 
de gente possível. Doei 
cem máscaras para o Hos-
pital São João Batista. Fi-
quei muito feliz por poder 
contribuir. Se precisar, vou 
fazer outras cem, milhares 
de máscaras para ajudar 
todo mundo que puder”.
Caio Souza - GinÃ¡stica 
ArtÃ sticaCaio Souza - Gi-
nástica Artística (Foto : 
Ricardo Bufolin/CBG)
Se aprenderam há anos a 
condicionar os músculos 
para executar séries com-
plicadas, o trabalho men-
tal não fica atrás. Benefi-
ciários do amparo criado 
pela evolução da psicolo-
gia esportiva, medalhistas 
olímpicos do quilate de 
Arthur Zanetti e Arthur 
Nory obviamente têm seus 
receios num contexto de 
incerteza para toda a espé-
cie humana, mas têm suas 
ferramentas para enfrentar 
as adversidades. “Conti-
nuo fazendo o treino físico 
em casa, mas dou bastante 
ênfase ao treino mental. 
Foco bastante nisso não 
só para controlar a ansie-
dade, como também para 
dar continuidade à ativi-
dade de visualização dos 
movimentos da série. Des-
sa forma, o corpo entende 

vez do Jardim Flórida, na 
Avenida Pensilvânia, em 
frente à Liga de Futebol 
Amador, das 9h às 12h, e 
das 14h às 17h.
Outros pontos - Educa-
Mais Centro (rua Ramira 
Cabral, 135), também é 
onde a Central de Doação 
segue a todo vapor, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. No local, agentes 
do Poder Público rece-
berão doações de arroz 
branco tipo 1 (pacote de 
5kg), feijão tipo 1 (pacote 
de 1kg), açúcar (pacote de 
1kg), café em pó (paco-
te de 500g), óleo de soja 
(900ml), macarrão (paco-
te de 500g), fubá (pacote 
de 1kg), extrato de tomate 
(embalagem de no mínimo 
140g), tempero alho e sal 
(embalagem de no mínimo 
300g), leite em pó integral 
(pacote de no mínimo 
400g), bolacha maisena 
(pacote 200g), goiabada 
em barra (pacote 300g) 
e farinha de trigo tipo 1 
(pacote de 1kg). Caso a 
doação seja em dinheiro, 
a pessoa pode depositar a 
quantia que desejar pela 
conta do Banco Santan-

esse sonho, explode uma 
grande pandemia, isola-
mento social, mídia anun-
ciando mortes diariamen-
te, doença contagiosa sem 
tratamento. Um fator que 
não pode ser esquecido é 
que essa fase da mulher 
por si só já é um momen-
to mais delicado, em que 
naturalmente as mulheres 
ficam mais sensíveis.
A gestação pode fragilizar 
a imunidade das mulhe-
res pela sobrecarga que o 
organismo materno está 
exposto nos nove meses 
gestacionais, associada às 
alterações fisiológicas que 
esse mesmo organismo so-
fre, não raramente vemos 
que nos tornamos mais 
suscetíveis a processos in-
flamatórios e infecciosos 
nesse período. Porém, a 
boa notícia é que esse re-
baixamento leve da imuni-
dade não aumenta o risco 
da gestante de se conta-
minar pelo Coronavírus 
e desenvolvendo formas 
graves da doença.

que está fazendo aquele 
movimento, o cérebro re-
produz o movimento no 
plano mental. Isso ajuda 
a reduzir a perda técnica”, 
explica Zanetti, campeão 
olímpico em 2012 e vice 
quatro anos depois, sem-
pre nas argolas.
Estar em isolamento nem 
sempre é sinônimo de so-
lidão. Zanetti não dispen-
sa nem mesmo a conversa 
com animais para manter 
o espírito leve. “Tenho em 
casa duas crianças de qua-
tro patas, os meus cachor-
ros. Agora a gente fica um 
tempinho maior com eles 
e pode brincar mais”.
Caio se beneficia por mo-
rar em casa com amplo 
quintal, em Volta Redon-
da, e não hesita em man-
ter o tônus muscular com 
um instrumento bastante 
conhecido por milhões de 
trabalhadores rurais bra-
sileiros: a enxada. “Além 
de capinar mato e roçar, 
amasso e pinto paredes”. 
Uma certa vocação de 
Professor Pardal vêm à 
tona em meio à crise sani-
tária numa rotina recriada 
com tantos afazeres. “Não 
fico parado de jeito ne-
nhum. Fiz algumas coisas 
que me ajudam a treinar, 
como um taquinho, e estou 
terminando de construir 
um cogumelo, um apare-
lho auxiliar que me ajuda 
para treinar o cavalo com 
alças”.

der, agência 0190, conta 
corrente 45.000.137-4, em 
nome do Fundo Social de 
Solidariedade de Jacareí.
“Precisamos do máximo 
de apoio possível da popu-
lação para que possamos 
atender todas as famílias 
que nos procuraram. Sei 
que é um momento deli-
cado e nosso desejo é de 
atender com o máximo 
de velocidade possível”, 
explicou a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Benedicta Peixoto, a 
participação popular é im-
prescindível.
Sobre as Cestas - Para que 
os munícipes tenham o di-
reito de receber as cestas 
básicas (uma por família), 
é necessária a realização 
do cadastro por meio dos 
telefones 156 ou 0800 
163010. A ligação é gra-
tuita e pode ser realizada 
das 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira (exceto fe-
riados). Os dados cadas-
trados serão analisados 
e a entrega dos itens será 
coordenada pela Secreta-
ria de Assistência Social, 
conforme a demanda de 
cada região.

O risco da grávida é igual 
a de outra mulher da mes-
ma faixa etária não ges-
tante. Entretanto, sabemos 
que a presença de doenças 
crônicas como problemas 
respiratórios, hipertensão 
arterial, Diabetes Mellitus 
e cardiopatias aumentam 
os riscos de agravar a co-
vid-19.
Ainda temos poucos estu-
dos relevantes sobre o real 
impacto do Coronavírus 
no ciclo gravídico puer-
peral, mas o que podemos 
ver até o momento é que 
na maioria dos casos a 
mulher apresenta sintomas 
leves e não houve ainda 
confirmação da transmis-
são vertical para os bebês. 
Até o momento não hou-
ve associação de aumento 
de casos de abortamentos 
ou malformações fetais 
por mães contaminadas 
com a doença. Todavia, é 
importante salientar que 
todo processo inflamató-
rio-infeccioso que ocorre 
na gestação, em especial 

no último trimestre, pode 
acelerar o Trabalho de 
Parto Prematuro e, por 
enquanto, é o maior risco 
que a doença pode estar 
relacionada no binômio 
mamãe-bebê, a prematu-
ridade.
Outra situação que vem 
gerando muitas dúvidas 
é em relação às consultas 
pré-natal e a realização de 
exames específicos desse 
período em tempos de iso-
lamento social e recomen-
dações de ficar em casa, 
mas o cuidado nessa fase é 
essencial para saber como 
está a saúde do bebê e da 
mãe. Cuidados adicionais 
devem ser tomados duran-
te as consultas, tanto pe-
los médicos e serviços de 
saúde como pelas pacien-
tes, evitando a presença 
de acompanhantes quando 
possível, reduzindo tempo 
de espera, espaçando os 
horários de atendimento e 
realizando medidas corre-
tas de higiene.
Em relação ao parto, as 

gestantes assintomáticas 
ou sem a doença precisam 
estar bem esclarecidas que 
a pandemia não deve ace-
lerar o período da gestação 
e nem determinar o tipo de 
parto que será realizado. 
Para a gestante contamina-
da e com sintomas, assim 
que entrar em trabalho de 
parto, terá que ser acom-
panhada com alguns cui-
dados específicos: perma-
necer em quarto isolado, 
com máscara facial, com 
monitorização contínua 
dos sinais vitais e da vitali-
dade do bebê. Em caso de 
insuficiência respiratória 
materna o parto poderá ser 
abreviado, o melhor tipo 
de parto deverá ser esco-
lhido pela equipe médica. 
É importante ressaltar que 
as futuras mamães podem 
realizar os principais exa-
mes para diagnóstico de 
covid-19, incluindo raio-
-x e tomografia computa-
dorizada, também podem 
receber os principais me-
dicamentos utilizados hoje 

em dia ao tratamento sin-
tomático da doença.
Para finalizar, é necessário 
falar sobre a amamenta-
ção. Sabemos que o leite 
materno é alimento único 
e essencial para os bebês 
e não deve ser suspenso 
nos casos de lactentes po-
sitivas para Coronavírus. 
Caso a mãe esteja sinto-
mática, ela deve amamen-
tar respeitando todos os 
cuidados de higiene pos-
síveis, usando máscara du-
rante todo o processo, se 
a mãe apresentar formas 
graves da doença e preci-
sar de internação em UTI, 
o aleitamento não precisa 
ser bloqueado e pode ser 
retomado após sua alta 
hospitalar. Por mais ansie-
dade e preocupação que 
esse momento gere, é ne-
cessário manter a calma e 
acolher a futura mãe, para 
que torne esse momento 
mais tranquilo para a che-
gada do bebê.
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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


