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A GAzetA dos Municípios

Guaratinguetá intensifica combate
ao coronavírus com ampla

desinfecção pelos bairros da cidade

Embraer aciona tribunal arbitral
contra a Boeing após encerramento 

do acordo comercial

Pindamonhangaba inova em
tecnologia no atendimento médico

Programa de intercâmbio
lança ferramenta on line

As medidas de contingen-
ciamento e higiene conti-
nuam intensas no municí-
pio de Guaratinguetá. De 
acordo com a Prefeitura, 
uma nova ação está pro-
gramada para amanhã (30) 
quando as equipes da Pre-
feitura estarão promoven-
do uma desinfecção em 
diversos bairros e também 

A Empresa Brasileira de 
Aeronáutica - Embraer 
acionou a justiça devido 
à desistência por parte da 
empresa americana Bo-
eing do acordo comercial 
entre das duas compa-
nhias. A data limite para 
realizar a rescisão era a 
sexta (24). A desistência 
da companhia dos Estados 
Unidos foi divulgada no 
sábado (25). A Embraer 
informou nesta segunda-
-feira (27) que abriu pro-
cesso de arbitragem contra 
a companhia americana, 
segundo comunicado tor-
nado público para acionis-
tas e agentes de mercado. 
A companhia brasileira 
alega que a Boeing fez uso 
de razões que não corres-
pondem à realidade para 
legitimar a rescisão do 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está inovando 
no uso de tecnologia no 
atendimento médico a pa-
cientes da rede pública 
com a telemedicina.
“A iniciativa desenha-
da pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação 
visa alavancar a Saúde, 
implantando uma Prefei-
tura sem fronteiras, usan-
do processos eletrônicos, 
tecnologia de voz e vídeo 
digitais”, cita o secretário 
Adjunto de Administra-
ção, Danilo Velloso.
A Prefeitura iniciou, na 
última semana, esse pro-
cedimento com médicos 
realizando atendimento 
via telefone e a população 
está aprovando essa ação. 

No início de março, cer-
ca de 7.000 estudantes ti-
veram que encurtar seus 
programas de estudos no 
exterior. O AFS, ONG 
internacional de inter-
câmbios, se reestruturou 
e implantou uma platafor-
ma virtual de aprendizado 
para fornecer suporte con-
tínuo de aprendizagem du-
rante a crise. A ferramenta 
é uma edição especial do 
Certificado de Competên-
cia Global (CCG) do AFS.
O novo fórum do CCG re-
gistrou 60.000 interações 
nas primeiras semanas de 
operação. Até o momento, 
mais de 4.000 estudantes 
estão usando a ferramenta 
que o AFS disponibilizou 
sem nenhum custo.
“O programa traz uma 
conscientização do nosso 
papel como indivíduos e 
futuros profissionais e da 
responsabilidade que to-
dos temos na construção 
de uma comunicação mais 

no centro da cidade
A iniciativa tem como par-
ceira a Farma Conde que 
apóia totalmente a ação. 
O trabalho de desinfecção 
terão início às 8h30 e se-
guirão até às 17h30, quan-
do serão utilizados quatro 
tratores. 
Ao todo, a desinfecção de 
bairros e centro da cidade 

acordo entre as partes.
A Embraer argumenta que 
a companhia americana 
fabricou falsas alegações, 
além de adotar “um pa-
drão sistemático de atra-
so e violações repetidas 
ao MTA [sigla em inglês 
para Acordo Global da 
Operação], devido à falta 
de vontade em concluir a 
transação, sua condição 
financeira, ao 737 MAX e 
outros problemas comer-
ciais e de reputação devi-
do à falta de vontade em 
concluir a transação, sua 
condição financeira, ao 
737 MAX e outros proble-
mas comerciais e de repu-
tação.”, diz a nota.
Para cumprir com seus 
compromissos de fechar a 
transação, a Boeing paga-
ria à Embraer o preço de 

O atendimento está sendo 
realizado para os pacientes 
que estavam com consul-
tas novas e urgentes, bem 
como com retorno médico 
agendado.
Os médicos entram em 
contato com os pacientes 
pelo telefone móvel ca-
dastrado pelo munícipe 
em sua ficha médica. As 
consultas são agendadas 
para pacientes que já es-
tavam com a marcação de 
especialidade solicitada. 
Na consulta, os médicos 
podem fazer receitas, for-
necer atestados e relató-
rios, sempre que necessá-
rio e conforme a conduta 
do médico. As consultas 
são realizadas a partir do 
Centro de Especialidades 

tolerante, inclusiva e in-
tercultural. Universidades 
americanas já adotaram o 
CCG como parte de seus 
currículos”, afirma Ana 
Castro, Gerente de Progra-
mas do AFS Intercultura 
Brasil.”
O programa inclui conte-
údo sobre como lidar com 
o cenário durante a crise, 
desenvolvimento de resili-
ência, como ser flexível e 
como conectar-se com di-
ferentes culturas. O objeti-
vo é ajudar os alunos a se 
tornarem cidadãos globais 
ativos em suas comunida-
des.
“Nada pode substituir a 
experiência da convivên-
cia com uma família em 
outro país. 
Mas a crise também apre-
senta uma oportunidade 
para ajudar os jovens con-
tinuar a aprender”, afirma 
Melissa Liles, diretora de 
envolvimento global do 
AFS Intercultural Pro-

deve abranger 320km de 
vias, segundo informa o 
município.
A Prefeitura informou que 
a medida é uma grande 
aliada no combate ao Co-
ronavírus, já que por meio 
da desinfecção das áreas é 
eliminado o risco de uma 
possível propagação do 
COVID-19.

compra de U$ 4,2 bilhões. 
A Boeing alegou ter toma-
do ciência de determinadas 
obrigações não reveladas 
no processo contratual. 
Na nota, de acordo com a 
companhia, a razão da de-
sistência de fechar o acor-
do é o fato de “a Embraer 
não ter atendido as condi-
ções necessárias”.
Pelo fusão entre as empre-
sas, a companhia brasileira 
receberia US$ 4,2 bilhões, 
segundo nota enviada a 
imprensa. A Embraer vai 
tentar o ressarcimento 
com o argumento de que, 
ao proceder a separação 
da  aviação comercial, que 
passaria para o controle 
dos americanos - já ope-
rando independente-, teve 
custos de quase R$ 500 
milhões no ano passado.

Médicas - onde estão os 
prontuários. Nas unidades 
de saúdes dos bairros do 
município, os médicos da 
Atenção Básica também 
estão realizando a telecon-
sulta. A partir da próxima 
semana, estará disponível 
o contato por vídeo com os 
médicos, sendo necessário 
que o munícipe tenha o 
aplicativo Whatsapp, para 
realizar a chamada.
Santa Casa - Em Pinda-
monhangaba, outra ação 
interessante vem sendo re-
alizada pela Santa Casa de 
Misericórdia, que utiliza a 
tecnologia para transmitir 
aos familiares de pacientes 
com Covid-19 as informa-
ções sobre o boletim mé-
dico de cada um.

grams. “Podemos ajudar 
nossos alunos a entender 
em tempo real o que sig-
nifica ser um cidadão do 
mundo”.
O CCG já foi usado por 
mais de 10.000 universi-
dades, estagiários e inter-
cambistas em mais de 50 
países para desenvolver 
habilidades interculturais 
e globais antes, durante 
e após os programas de 
intercâmbio. “Ser um ci-
dadão global ativo não é 
mais um conceito interes-
sante, é uma necessidade 
urgente”, afirma Daniel 
Obst, Presidente e CEO 
do AFS Intercultural Pro-
grams.
Antes da crise, o AFS já 
havia pilotado uma versão 
do CCG para os alunos 
desenvolverem suas capa-
cidades interculturais sem 
estudar no exterior e está 
pronto para expandir essa 
oferta para mais alunos 
agora.
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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

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
013/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Cestas Básicas. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 29/04/2020, até as 09h00min do dia 12/05/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
12/05/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
12/05/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Leite Pasteurizado Integral. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 29/04/2020, até as 09h00min do dia 13/05/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
13/05/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
13/05/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – CONCESSÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PO-
TÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/
SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS – Tendo em vista a interposição de recurso pelas li-
citantes CONSÓRCIO SANEAMENTO POTIM, CONSÓRCIO POTIM 
AMBIENTAL, EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, 
ÁGUAS CRISTALINAS DE POTIM, PLANEX S/A CONSULTORIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO e TERRACON CONCESSÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA quanto a pontuação final da Proposta Técni-
ca, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publica-
ção, para apresentação de contrarrazão. Potim, 28 de abril de 2020. 
André L. S. Oliveira – Presidente Comissão Especial de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
189/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - A comissão 
de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica 
aos interessados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALI-
ZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min 
do dia 14/05/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 
14/05/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Muni-
cipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.
sp.gov.br.
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Política de Saúde: Brasil adota uso de máscara com
mais rigidez para prevenção à pandemia

Alunos da Cia de Dança, Coro Jovem e
Tap da Longevidade terão aulas virtuais exclusivas

Com o temor de se trans-
formar no epicentro da 
pandemia do coronavírus, 
as autoridades brasileiras 
começam a dar mais rigi-
dez nas ações de enfrenta-
mento da doença. O uso de 
máscaras de proteção fa-
cial já vinha sendo aponta-
do como uma medida im-
portante de proteção para 
evitar a infecção do novo 
coronavírus (covid-19).
Com a ampliação da pan-
demia, essa atitude passou 
a ser tratada como políti-
cas públicas de prefeitu-
ras e governos estaduais, 
com regras recomendando 
ou até mesmo obrigando 
a adoção deste recurso de 
prevenção contra a doen-
ça.
O epicentro do vírus teve 
início na China emigrou 
para a Europa na metade 
do mês de março. No final 
do mesmo mês, a pande-
mia já estava centralizada 
nos Estados Unidos, como 
uma resposta rápida aos 
governos que não agem 
com a devida ligeireza 
e urgência para deter o 
avanço da doença.
A ampliação da pandemia 
obrigou os governantes 
a tomarem medidas mais 
severas, entre elas, o uso 
contínuo de máscaras. Po-
líticas públicas de prefei-
turas e governos estaduais 
agora são regras recomen-
dadas, até mesmo obrigan-
do a adoção deste recur-
so de prevenção contra a 

A partir desta semana, a 
Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo passa a 
oferecer aulas virtuais ex-
clusivas, em tempo real, 
aos alunos da Companhia 
Jovem de Dança, do Coro 
Jovem Sinfônico e do Tap 
da Longevidade (sapate-
ado para maiores de 45 
anos). O objetivo é dar 
continuidade às ações cul-
turais formativas durante 
o período de isolamento, 
contribuindo para que as 
pessoas fiquem em casa 
em razão da pandemia do 
Covid-19.
As atividades virtuais se-
rão feitas por meio do 
aplicativo gratuito Zoom, 
uma ferramenta gratuita, 
compatível às plataformas 
Android e IOS, que podem 
ser acessadas por celular 
ou computador, e que per-

doença. De acordo com a 
comunidade médica, o ví-
rus se comporta de forma 
imprevisível e causa al-
voroço e apreensão na so-
ciedade que precisa de um 
norte no enfrentamentoda 
pandemia.
Distrito Federal - Um 
exemplo foi o Distrito Fe-
deral. Decreto editado, na 
última semana, pelo go-
vernador Ibaneis Rocha, 
tornou obrigação o uso 
de máscaras de proteção 
por toda a população em 
locais públicos e comér-
cios a partir do dia 30 de 
abril. O texto recomenda 
máscaras caseiras para a 
população e a priorização 
das máscaras profissionais 
para trabalhadores de saú-
de. O governo do Distrito 
Federal se comprometeu 
a fornecer máscaras para 
pessoas sem verbas para 
adquiri-la. Quem não res-
peitar a exigência ficará 
sujeito a punições de vio-
lação de medida de saúde 
pública, que pode ir de um 
mês a um ano de prisão, 
além de multa.
Piauí - O governo do Piauí 
também tornou necessário 
o uso desses equipamentos 
de proteção desde quarta-
-feira (22). O decreto do 
governo do estado estabe-
lece essa medida sempre 
que um cidadão sair de 
casa, deslocar-se em via 
pública ou acesse em um 
local onde estejam mais 
pessoas, como estabeleci-

mite a interação dos alu-
nos com os professores. 
A mesma plataforma que, 
atualmente, atende ao Pro-
grama Arte nos Bairros, 
com oficinas culturais on-
line. 
“Um bailarino de alto 
rendimento trabalha com 
uma grande carga horária 
e ficar contando que eles 
vão fazer essas atividades 
sozinhos...não sei se vão 
ter total disciplina. Quan-
do a gente trabalha online, 
no coletivo, eu percebo 
o crescimento não só fi-
sicamente, mas também 
da saúde emocional, é 
um momento de cuidado, 
onde um cuida do outro e 
você percebe que não está 
sozinho”, afirmou o dire-
tor da Cia Jovem de Dan-
ça, Marco Sanches.
O maestro regente do 

mentos comerciais.
Mato Grosso - O governo 
de Mato Grosso anunciou 
no dia 3 de abril a exigên-
cia, que passou a valer 
desde o dia 13 deste mês. 
A medida foi transforma-
da em um programa, cha-
mado “Eu cuido de você e 
você cuida de mim”. Para 
serem autorizadas a fun-
cionar, as empresas pre-
cisam garantir o uso de 
máscaras por trabalhado-
res e exigi-las de clientes 
também.
Santa Catarina - Em Santa 
Catarina, a iniciativa foi 
anunciada no dia 9 de abril. 
A decisão do governo lo-
cal vale para funcionários 
que trabalharem com aten-
dimento ao público, bem 
como para motoristas de 
táxi ou de aplicativos. O 
modelo previsto na norma 
são os acessórios de teci-
do, que segundo a admi-
nistração são mais acessí-
veis pelo fato de poderem 
ser fabricados em casa. 
A regra prevê ainda que 
elas sejam trocadas a cada 
quatro horas ou quando 
ficarem úmidas.  Para o 
restante da população, o 
uso de máscaras é tratado 
como uma recomendação, 
juntamente com outras ati-
tudes de prevenção, como 
higienização das mãos.
Pernambuco - Na mesma 
direção, o governo de Per-
nambuco editou na quinta-
-feira (23) decreto em que 
estipula a exigência para 

Coro Jovem Sinfônico, 
Sérgio Wernec, disse estar 
preparado para se adaptar 
e entender a nova rotina. 
“Tudo isso é uma novida-
de para muitos e eu me in-
cluo nisso. 
O importante é as ativi-
dades poderem acontecer 
para que, quando as au-
las puderem retornar fisi-
camente, os coristas não 
recomecem do zero. Essa 
administração tem respei-
to pelos projetos culturais 
e vem demonstrando aten-
ção à população e também 
aos artistas da cidade”.
“Estou muito feliz, na ver-
dade estamos. Termos a 
possibilidade de dar con-
tinuidade às nossas aulas 
será incrível! Aprendere-
mos juntos... o mundo está 
se reinventando, não é? 
Então, vamos lá dar con-

os trabalhadores envolvi-
dos com atividades que 
demandam contato com 
público, como em esta-
belecimentos comerciais. 
Para o restante da popula-
ção, a atitude é apontada 
como uma recomendação 
da administração local. 
Bahia - Na Bahia, a exi-
gência do uso de máscaras 
também tem como foco os 
trabalhadores de ativida-
des cuja natureza envolva 
o atendimento ao público. 
A regra estipulou a neces-
sidade dos empregadores 
fornecerem o material e 
fiscalizarem o seu uso, sob 
pena de multa de R$ 1 mil 
por funcionário.
Goiás - Em Goiás, o De-
creto N° 9.653, de 19 de 
abril, impõe aos donos 
de comércios autorizados 
a funcionar a impedir a 
presença de trabalhadores 
sem máscara ou a entrada 
de clientes sem o acessó-
rio. Além disso, os em-
presários devem fornecer 
orientações impressas de 
que os funcionários uti-
lizem o objeto durante o 
deslocamento até o local 
de trabalho. A norma tam-
bém estende a exigência 
a todos os cidadãos, re-
comendando que estes 
adotem modelos caseiros, 
segundo especificações do 
Ministério da Saúde. 
Espírito Santo - O governo 
do Espírito Santo decidiu 
pela obrigatoriedade nas 
regiões de maior incidên-
cia da doença, a Grande 
Vitória e a cidade de Alfre-
do Chaves. A providência 
vale desde o dia 18 deste 
mês. A determinação tem 
caráter educativo, não im-
plicando em multa para 
quem desrespeitá-la.
Pará - Já a administração 
do Pará editou decreto 
com a determinação no dia 
17 de abril. Além disso, 
estabeleceu que o forneci-
mento deve ser assegurado 
pelos empregadores a fun-
cionários. 
O desrespeito à regra pode 
acarretar responsabiliza-
ção civil, administrativa e 

ta deste momento atual, 
com muita expectativa e 
vontade de fazer dar certo 

penal, conforme o gover-
no local.
Rondônia - Em Rondô-
nia, a administração local 
adotou determinação se-
melhante, em vigor desde 
o dia 17 de abril. A obri-
gação é indicada para todo 
cidadão a partir do mo-
mento que deixe sua resi-
dência, além de cumprir 
com medidas de higieni-
zação adequadas, como 
lavar as mãos.
Minas Gerais - Em Minas 
Gerais, a Lei N° 23.636 
deste ano estabeleceu essa 
obrigação. Ela entrou em 
vigor no dia 18 deste mês. 
A norma estipula a exigên-
cia para trabalhadores que 
prestam atendimento ao 
público das atividades que 
continuaram autorizadas a 
funcionar.
Entre os segmentos estão 
órgãos e entidades públi-
cas, serviço de transporte 
e estabelecimentos comer-
ciais. O fornecimento de 
máscaras é elencado pela 
Lei como uma obrigação 
dos empregadores. Em 
cidades onde houve regra 
específica sobre o tema, a 
norma municipal é a que 
prevalece.
Prefeituras - Embora di-
versos estados tenham op-
tado pela obrigatoriedade 
de máscaras, prefeituras 
expediram normativos 
próprios sobre o tema, 
mesmo em situações onde 
o governo estadual já ha-
via fixado a exigência.
É o caso da capital, Belo 
Horizonte. Na cidade o 
uso de máscaras passou a 
ser exigido desde a quar-
ta-feira (22) em todos os 
espaços públicos, como 
ruas, praças e outros locais 
de circulação. A determi-
nação valerá também para 
o transporte público e para 
estabelecimentos comer-
ciais, industriais e de ser-
viços.
O decreto que fixou a me-
dida na capital mineira 
também estabeleceu que 
as empresas deverão im-
pedir a entrada de pessoas 
sem máscara, além de afi-

até o momento em que po-
deremos estar fisicamente 
juntos novamente”, disse 

xar cartazes informativos 
sobre as novas regras.
A prefeitura do Rio de Ja-
neiro também determinou 
a exigência, que passou a 
valer na cidade. Conforme 
a norma, quem estiver sem 
máscara poderá ser impe-
dido de entrar em ônibus 
ou em estabelecimentos 
comerciais, além de ficar 
sujeito a multa.
A prefeitura de Florianó-
polis foi outra que optou 
pela medida. A obriga-
ção vale desde o dia 17 
de abril para profissionais 
que lidem diretamente 
com o público. Os esta-
belecimentos que não se-
guirem a ordem podem ser 
multados ou até mesmo 
interditados pela vigilân-
cia sanitária.
A orientação é que as más-
caras de pano sejam utili-
zadas apenas por pessoas 
sem sintomas. Já trabalha-
dores da saúde e pacientes 
com sintomas devem bus-
car máscaras de proteção 
com material adequado.
A necessidade do acessó-
rio foi também definida 
pela prefeitura de Belém 
desde sexta (24). O obje-
to terá que ser colocado 
por quem tiver que sair às 
ruas. Quem violar a obri-
gação ficará sujeito ao pa-
gamento de multas.
Em Fortaleza, a obrigação 
do acessório foi definida 
para trabalhadores de se-
tores essenciais cujo fun-
cionamento foi mantido 
pela prefeitura. É o caso 
de funcionários de super-
mercados, bancos, casas 
lotéricas e entregadores 
de aplicativo. Cabe aos 
empregadores fornecer os 
objetos bem como outros 
equipamentos de proteção 
individual.
Para o restante da popula-
ção, o uso de máscaras foi 
estabelecido como uma re-
comendação pela prefeitu-
ra. Essa diretriz é apontada 
para quem estiver em lo-
cais públicos, no transpor-
te público e em comércios.
Com informações da 
Agência Brasil

Aline Carneiro, professora 
e coordenadora do Tap da 
Longevidade.



página 4 A GAzetA dos Municípios 29 de Abril de 2020

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


