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A Gazeta dos Municípios

Governo estadual reverte
decisão judicial e mantém volta

às aulas em 8 de fevereiro

Pindamonhangaba chega a 100% 
de ocupação de UTIs públicas

O Governo do Estado de 
São Paulo reverteu a deci-
são judicial que suspendia 
o retorno das aulas pre-
senciais para o dia 8 de 
fevereiro. A decisão foi 
proferida nesta sexta-fei-
ra (29) pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, Geraldo Francis-
co Pinheiro Franco. Com 
isso, as 5,1 mil escolas da 
rede estadual ficam autori-
zadas a iniciar o ano letivo 
a partir do dia 8, enquanto 
que unidades particulares 
e municipais podem re-
tomar antes. A Secretaria 
de Estado da Educação 
argumentou que cerca de 
1,7 mil escolas estaduais 
em 314 municípios reto-
maram atividades presen-
ciais em São Paulo desde 
setembro de 2020, sendo 
800 na capital. Não houve 
nenhum registro de trans-
missão de coronavírus 
dentro dessas unidades até 
o momento. Para garantir 
a segurança na retomada, 
o Estado distribuiu insu-
mos destinados a estudan-
tes e servidores, como 12 
milhões de máscaras de 
tecido, mais de 440 mil 

Pindamonhangaba, atin-
ge, nesta sexta-feira (29), 
100% de ocupação dos 
leitos de UTIs públicas. 
A Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhanga-
ba divulga ainda, em seu 
Boletim Epidemiológico, 
165 casos confirmados de 
covid-19 na cidade e 91 
pacientes recuperados.
O total de ocupação de 
leitos de UTI, somando 
redes pública e particu-
lar, está em 84%. Além 
da ocupação de 100% de 
UTIs públicas, apresenta 
69% de ocupação de lei-
tos nas UTIs particulares. 
Já a ocupação de enferma-
ria é de 49%, somados os 
leitos públicos e particula-
res. Desde o início da pan-
demia até hoje são 6187 
moradores de Pindamo-
nhangaba infectados pela 
covid-19. A Secretaria de 
Saúde alerta a população 
para procure os gripários 
em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socor-
ro, UPA Araretama e UPA 

protetores faciais de acrí-
lico), 10.740 termômetros 
a laser, 10 mil totens de 
álcool em gel, 221 mil li-
tros de sabonete líquido, 
78 milhões de copos des-
cartáveis, 112 mil litros de 
álcool em gel, 100 milhões 
de rolos de papel toalha e 
1,8 milhão de rolos de pa-
pel higiênico.
Merenda
A partir de segunda (1), as 
escolas estaduais estarão 
abertas para ofertar me-
renda aos estudantes que 
se cadastraram previamen-
te. Todos os 3,3 milhões 
de alunos da rede estadual 
poderão se alimentar nos 
dias de aulas presenciais. 
Para os 770 mil mais vul-
neráveis, a merenda será 
servida diariamente.
Retorno regional
O retorno ocorrerá de for-
ma regionalizada, de acor-
do com os Departamentos 
Regionais da Saúde e se-
gundo critérios de segu-
rança estabelecidos pelo 
Centro de Contingência 
do coronavírus. A decisão 
para manter escolas aber-
tas em todas as fase do 
Plano São Paulo é baseada 

Moreira César) para tra-
tamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a 
pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movi-
mentação acima da média, 
por isso contamos com a 
compreensão da popula-
ção. Casos novos
165 casos novos: Água 
Preta, Alto do Cardoso, 
Alto do Tabaú, Andrade, 
Araretama, Bela Vista, 
Bem Viver, Bom Suces-
so, Bosque, Campinas, 
Campos Maia, Carangola, 
Castolira, Centro, Cíce-
ro Prado, Cidade Nova, 
Cidade Jardim, Crispim, 
Feital, Galega, Goiabal, 
Jardim Carlota, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, 
Jardim Imperial, Jardim 
Regina, Jardim Rosely, 
Laerte Assunção, Liberda-
de, Mandu, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Mombaça, 
Moreira César, Morumbi, 
Ouro Verde, Parque das 
Palmeiras, Parque São 
Domingos, Pasin, Piracua-
ma, Portal dos Eucaliptos, 

em experiências interna-
cionais e nacionais e visa 
garantir a segurança dos 
alunos e professores, bem 
como o desenvolvimento 
cognitivo e socioemocio-
nal das crianças e adoles-
centes. Se uma área estiver 
nas fases vermelha ou la-
ranja do plano, as escolas 
da educação básica, que 
atendem alunos da educa-
ção infantil até o ensino 
médio, poderão receber 
diariamente até 35% dos 
alunos matriculados. Na 
fase amarela, elas ficam 
autorizadas a atender até 
70% dos estudantes; e, na 
fase verde, até 100%. Os 
protocolos sanitários de-
vem ser cumpridos em to-
das as etapas.
Em 2020, as 5,1 mil esco-
las estaduais também re-
ceberam R$ 700 milhões 
pelo Programa Dinheiro 
Direto na Escola de SP. A 
verba foi destinada para 
manutenção e conserva-
ção das unidades para a 
volta segura das aulas pre-
senciais. Outros R$ 700 
milhões já foram liberados 
para os preparativos do 
ano letivo de 2021.

Real Ville, Ribeirão Gran-
de, Santa Cecília, Santana, 
Shangri-lá, Socorro, Terra 
dos Ipês, Triângulo, Vale 
das Acácias, Vila Rica, 
Vila São Benedito, Village 
do Sol e Vista Alegre.
Pacientes recuperados
91 Recuperados: Alto do 
Tabaú, Andrade, Araguaia, 
Araretama, Bela Vista, 
Bem Viver, Bom Sucesso, 
Borba, Bosque, Campinas, 
Carangola, Castolira, Cen-
tro, Cícero Prado, Cida-
de Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Feital, Galega, 
Jardim Cristina, Jardim 
Eloyna, Jardim Imperial, 
Jardim Rosely, Liberdade, 
Mantiqueira, Maria Áurea, 
Maricá, Mombaça, Morei-
ra César, Morumbi, Ouro 
Verde, Parque das Nações, 
Parque das Palmeiras, Par-
que São Domingos, Pasin, 
Piracuama, Santa Cecília, 
Santana, São Benedito, 
Shangri-lá, Socorro, Terra 
dos Ipês, Vila Bourghese, 
Vila São Benedito, Vila 
São José e Vila Verde.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

Procon-SP aciona a
Polícia Civil para apurar 

vazamento de dados

O Procon-SP encaminhou 
ainda ontem (28) ofício à 
Delegacia Geral de Polí-
cia Civil do Estado de São 
Paulo para apuração do 
vazamento de 220 milhões 
de dados pessoais de bra-
sileiros. 
O caso será encaminhado 
a Divisão de Crimes Ci-
bernéticos.
Conforme divulgado, da-
dos como nome, CPF, fo-
tografia, salário, renda, ní-
vel de escolaridade, estado 
civil, score de crédito, en-
dereço, entre outros estão 
sendo divulgados e comer-
cializados na internet.
“Vim entregar pessoal-
mente ao Delegado Geral 
de Polícia, Ruy Fontes, o 
pedido de instauração de 

inquérito policial para in-
vestigar o incidente. Va-
mos trabalhar juntos para 
esclarecer o que ocorreu”, 
afirma Fernando Capez, 
diretor executivo do Pro-
con-SP.
Na quarta-feira (27/1), a 
Serasa Experian foi notifi-
cada pelo Procon-SP para 
esclarecer se o vazamen-
to de informações pesso-
ais ocorreu a partir de sua 
base de dados e, em caso 
positivo, explicar os moti-
vos e as providências ado-
tadas.
LGPD (Lei Federal 
13.709) e CDC (Lei Fede-
ral 8.078)
A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e o Có-
digo de Defesa do Con-

sumidor (CDC) preveem 
sanções para esse tipo 
de ocorrência. O Código 
de Defesa do Consumi-
dor (CDC) - Lei Federal 
8.078 - determina multas 
que vão de R$704,27 a 
R$10.546.442,048
A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) entrou 
em vigor em 18/9/2020 
para disciplinar as regras 
sobre o tratamento e ar-
mazenamento de dados 
pessoais, restabelecer ao 
titular desses dados o con-
trole de suas informações 
e proteger os direitos fun-
damentais de liberdade e 
de privacidade. 
As sanções previstas na 
lei poderão ser aplicadas a 
partir de agosto.
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Denúncias de
aglomeração podem
ser feitas pelo e-ouve

A partir de agora, o mu-
nícipe pode acessar o app 
e escolher o ícone “Aglo-
meração - Denúncia” para 
auxiliar na fiscalização de 
aglomerações de todos os 
tipos, como festas clan-
destinas, “fluxos” e outros.  
As denúncias que excede-
rem o poder de polícia da 
Prefeitura serão levadas 
ao Ministério Público, por 
isso, as denúncias preci-
sam ser feitas com o maior 
número possível de infor-
mações, como fotos, víde-
os, localização ou mesmo 
a possível identificação 

dos responsáveis. As de-
núncias podem ser anôni-
mas.
De acordo com o secretá-
rio adjunto de Adminis-
tração, Danilo Velloso, 
responsável pela área de 
tecnologia da Prefeitura, 
a população é um agente 
fundamental no combate à 
covid-19. 
“Essa é uma oportunidade 
ao alcance de todos que 
têm um celular, de cola-
borar para a denúncia de 
aglomerações, que é uma 
das principais causas da 
proliferação dos casos de 

covid-19.
Muitas pessoas são assin-
tomáticas mas acabam le-
vando o vírus para dentro 
de casa e contaminando 
a família e as pessoas do 
grupo de risco”, pontuou 
Danilo. 
“Contamos também com 
o apoio da Polícia Militar 
neste combate, além das 
equipes de fiscalização de 
posturas, arrecadação, vi-
gilância sanitária e GCM 
neste combate para a dimi-
nuição dos casos em Pin-
damonhangaba”, destacou 
o secretário adjunto.


