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Estabelecimentos são autuados pela
Vigilância Sanitária na primeira noite
do toque de restrição em SP

A Vigilância Sanitária
estadual autuou, na noite nesta sexta-feira (26) e
madrugada deste sábado
(27), pelo menos dez estabelecimentos por descumprimento das novas
normas de circulação definidas pelo Governo do Estado para combate à pandemia de COVID-19.
O balanço parcial também
aponta 32 locais da Capital inspecionados. Entre
os locais autuados, esvaziados e fechados estão
bares da zona Oeste da
Capital, como Itaim Bibi
e Pinheiros. Na Pompéia,
uma lanchonete mantinha
38 pessoas no local após
o horário permitido, tendo sido autuada, esvaziada e fechada. Na mesma
região, uma hamburgueria
foi autuada. Um bar ao
lado mantinha cerca de 20
pessoas com portas fechadas e, por isso, foi autuado
e fechado. Deste ontem
(26), as ações foram intensificadas diante do toque de restrição anunciado
nesta semana pelo Governo do Estado de São Paulo
diante do recrudescimento
da pandemia. O trabalho
de campo é feito pela Vigilância Sanitária estadual
em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Procon e agentes municipais. A medida fortalece
um trabalho realizado desde 1º de julho de 2020, que
já ultrapassa 197,3 mil inspeções. Também já houve
3.512 autuações, diante

da constatação de aglomerações e da presença
de pessoas sem máscaras,
ou seja, descumprimento
das diretrizes de funcionamento do Plano São Paulo e do Decreto Estadual
64.959, que estabelece o
uso geral e obrigatório de
máscaras nos espaços de
acesso aberto ao público.
“Nossas ações visam sobretudo a mudança de
comportamento e o respeito às normas sanitárias
para proteção coletiva, e
não miram a punição, embora isto possa ser realizado se a lei for descumprida. Estes bares estavam
abertos após o horário permitido e mantendo o atendimento presencial. Encontramos aglomerações
e dezenas de pessoas sem
máscaras, então, agimos
para evitar que este tipo de
situação se repita”, explica
Cristina Megid, Diretora
do Centro de Vigilância
Sanitária estadual.
A restrição de circulação se
aplica a qualquer atividade
não essencial e qualquer
aglomeração em espaços
coletivos, como estabelecimentos comerciais, bares, baladas, restaurantes,
dentro dos critérios já estabelecidos pelo Plano São
Paulo. Estes espaços privados estão sujeitos a fiscalizações, orientações e
autuações pela Vigilância
Sanitária. Além disso, os
policiais farão bloqueios
orientativos aos cidadãos
em diferentes regiões do

Estado.
Sobre as fiscalizações
O Toque de Restrição,
além das blitzes programadas, as fiscalizações
também podem acontecer
através de denúncias. A
Secretaria de Estado da
Saúde pede a colaboração
da população no combate
a irregularidades e disponibiliza dois canais para
denúncias que podem ser
registradas a qualquer momento, 24 horas por dia,
pelo telefone 0800 771
3541 ou e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.
No trabalho de campo, as
equipes verificam tanto
o cumprimento do Plano
São Paulo e do toque de
restrição quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras. Estabelecimentos
com aglomerações podem
ser autuados e até interditados, como já ocorreu
com um bar na zona Norte
da Capital.
Toda abordagem é feita
com foco na orientação e
visa a proteção individual
e coletiva. O descumprimento das regras sujeita os
estabelecimentos a autuações com base no Código
Sanitário, que prevê multa
de até R$ 290 mil.
Pela falta do uso de máscara, que é obrigatória, a
multa é de R$ 5.278 por
estabelecimento, por infrator. Transeuntes em espaços coletivos também
podem ser multados em
R$ 551,00 pelo não uso da
proteção facial.

Geraldo Alckmin coloca nome à
disposição para as eleições de 2022
na reunião do grupo Desenvolve Vale

Governador de São Paulo por quatro mandatos,
Geraldo Alckmin (PSDB)
acredita que o PIB do
país deve apresentar crescimento em 2021 - alta
que será puxada principalmente pela construção
civil e pelo agronegócio.
O tucano, convidado para
reunião do Desenvolve
Vale nesta sexta-feira (26),
em São José dos Campos,
também considera a possibilidade de voltar a disputar um cargo eletivo.
Coordenado por Kiko
Sawaya, o encontro entre o ex-governador e os
conselheiros do Desenvolve Vale foi realizado
na Colinas Green Tower,
respeitando todas as recomendações sanitárias
das autoridades. A reunião
também contou com a presença do deputado federal
Eduardo Cury (PSDB), do
prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), do vice-prefeito de São José dos
Campos, Anderson Farias
(PSDB), e do prefeito de
Lorena, Sylvinho Ballerini
(PSDB).
De acordo com Alckmin, o
bom momento da construção civil e o crescimento
do agronegócio são impulsionadores da economia
e, consequentemente, da
criação de novos empregos. Mas o tucano adverte
que tudo isso depende de
uma campanha eficiente
de vacinação.
“O meu otimismo com
a economia passa pelas
pessoas vacinadas. Como
médico, sei o quanto é animadora a notícia de uma
vacina para a covid-19,
fabricada em tão pouco
tempo. A vacina é a única
solução para que a gente
possa diminuir o número de doentes e avançar
a economia”, disse Alckmin.
Ele ainda afirmou que o
país está na “armadilha da
renda média”, que amarra
o crescimento do Brasil. A
solução é investir em uma

agenda econômica que favoreça a competitividade,
explicou.
“O país teve décadas com
picos de crescimento até
chegarmos nos anos 1980,
quando a economia entrou
na armadilha da renda média, da qual não conseguiu
mais sair. Para que isso
aconteça, é preciso tirar
o Brasil da política cartorial, estimular uma agenda
competitiva. Não podemos, por exemplo, ter cinco ou seis bancos. Nos Estados Unidos, são mais de
5.000. Essa concorrência
deixa o país competitivo,
gera ambiente de negócios
e mais emprego”, afirmou
o ex-governador.
Para tanto, Alckmin defende uma reforma tributária que ajude a diminuir
a desigualdade na cobrança de impostos, fazendo
com que se tribute mais na
renda do que no consumo.
“A tributação no Brasil é
toda em cima do consumo.
A pessoa que ganha um salário mínimo paga a mesma tributação que quem
tem mais renda. Isso encarece tudo, trava o crescimento do país. Você vê em
outros países esse imposto sendo cobrado mais na
renda. A reforma tributária
precisa ter esse olhar para
que alcance seu objetivo.”
Pós-pandemia
A pandemia ainda está longe do fim, mas, para Alckmin, já era preciso estar se
preparando para as novas
demandas decorrentes da
crise sanitária, principalmente nas áreas da saúde,
economia e planejamento
do país.
O ex-governador acredita
que a pandemia deixará
como aprendizado a necessidade de autonomia
em questões
relacionadas à saúde e pesquisa o que exige investimentos
e vontade política, segundo ele.
“A pandemia deixa um
princípio novo para o
mundo globalizado: o da

precaução. Será fundamental que o Brasil invista em seus institutos de
pesquisa e na sua cadeia
industrial. Por exemplo,
precisamos ser autossuficientes em respiradores e
insumos para a saúde. Nós
não podemos ser apenas o
país das commodities. E se
você me perguntar de onde
virá esse dinheiro, eu respondo: governar é escolher suas prioridades. Você
precisa escolher para onde
vão as verbas e ter um
planejamento condizente
com as demandas atuais
na sociedade”, afirmou.
Outra questão levantada
pelo tucano no pós-pandemia foi o investimento na
saúde pública. “Toda a população está percebendo a
importância do SUS neste
momento de necessidade.
Ainda investimos muito
pouco em nosso sistema
público de saúde em comparação com os outros países. O SUS faz milagre.”
Cenário político
Com o cenário político
agitado em Brasília, o governador afirmou que atualmente todos os partidos
perderam parte da força de
outrora, e que a tendência
de valorizar os nomes em
detrimento das siglas - que
já é uma característica do
eleitorado brasileiro - continua forte.
“Nas democracias mais
sólidas, os nomes passam,
e a instituição - que é o
partido - fica. Mas quando você tem mais de 35
siglas, fica impossível termos fidelidade partidária,
tanto dos eleitores quanto
dos políticos. A reforma
política precisa mexer
em questões importantes,
como o voto distrital e
fundo partidário”, disse.
Candidatura
Por fim, ao ser questionado sobre sua participação
nas eleições de 2022, o ex-governador deixou a possibilidade no ar. “Política é
um chamado que não podemos recusar.”
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Miscelânea
Curiosidades
Dieta elaborada
Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado.
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate,
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconforto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.
Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...
Mensagens
Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente,
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas
não se acomodam com inércia em momento algum.
Pensamentos, provérbios e citações
Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
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Pindamonhangaba: Segunda dose
da vacinação aos idosos a
partir desta segunda-feira

Pindamonhangaba recebeu hoje (27/02) mais um
lote de doses de vacinas
contra Covid-19, garantindo assim o início da segunda dose para os idosos
que já foram imunizados
no começo de fevereiro.
A Prefeitura já tinha comunicado a retomada da
vacinação da primeira
dose para o grupo com 80
anos ou mais e agora a Secretaria de Saúde informa
que os IDOSOS QUE RE-

CEBERAM A PRIMEIRA
DOSE receberão a segunda dose também a partir
desta segunda-feira (1º de
março) de acordo com a
data anotada em sua carteira de vacinação.
Atenção. A primeira dose
para mais de 80 anos acontece somente na parte da
manhã (28/02) a partir das
(8h30 ate 11h30) e a segunda dose para os idosos
somente na parte da tarde
(13h30 às 16h), sempre no

CIAF / Saúde da Mulher,
CISAS em Moreira César,
UBS Terra dos Ipês II e
nas unidades de saúde do
Cidade Nova e Nova Esperança (Araretama).
Lembramos que o ritmo de
vacinação é determinado
conforme o envio dos lotes de vacina pelo Estado.
Cabe ao município fazer a
correta aplicação segundo
os grupos prioritários já
identificados em cada lote
recebido.
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Satélite Amazonia 1 chega
à orbita com sucesso e inicia
transmissão de dados

O lançamento do satélite - fruto de uma parceria
entre o programa espacial
brasileiro e a Índia - foi
comemorado na madrugada de hoje (28) por técnicos, engenheiros e demais
membros da equipe de
desenvolvimento tecnológico do equipamento. Em
apenas 17 minutos após
o lançamento, ocorrido à
1h54 (horário de Brasília), o satélite Amazonia-1
alcançou o destino a 752
quilômetros de altitude da
superfície da Terra. Este
marco da tecnologia para
o Brasil ocorreu a partir
do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de
Sriharikota, na província
de Andhra Pradesh, na Índia, e marcou dois avanços
tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo
de desenvolvimento de um
satélite - conhecimento
dominado por apenas vinte
países no mundo - e a validação de voo da Plataforma Multimissão (PMM),
que funciona como um
sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras

para cumprir diferentes
objetivos. A afirmação foi
feita por Mônica Rocha,
diretora substituta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Marcos Pontes, o Ministro
da Ciência, Tecnologia e
Inovação,
acompanhou
diretamente do centro de
controle da missão na Índia, e fez questão de reafirmar a parceria entre os
dois países. “Este momento representa o ápice desse
esforço (de desenvolvimento do projeto), feito
por tantas pessoas. Esse
satélite tem uma missão
muito importante para o
Brasil. Essa parceria (entre Brasil e Índia) vai crescer muito. Portanto, muito
obrigado pelo lindo lançamento, lindo foguete e por
todo o esforço. As bandeiras (da índia e do Brasil)
representam exatamente o
que estamos fazendo aqui
hoje: uma relação cada
vez mais forte”, discursou
o ministro para a equipe
indiana após o anúncio do
sucesso da missão. “Estou
extremamente
satisfeito em declarar o sucesso

do lançamento preciso do
Amazonia-1 hoje. Nesta
missão, a Índia e a ISRO
[agência espacial indiana]
estão extremamente honradas e felizes em lançar
o primeiro satélite operado pelo Brasil. Minhas
sinceras congratulações
ao time brasileiro por essa
conquista. O satélite está
em órbita, os painéis solares se abriram e está tudo
funcionando muito bem”,
afirmou o presidente da
ISRO, K. Sivan ao final da
operação. O Amazonia 1
foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em
parceria com a Agência
Espacial Brasileira (AEB)
- órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A TV
Brasil acompanhou todas
as etapas do lançamento
em um programa especial
com entrevistas, comentários e curiosidades sobre o
Amazonia 1 e a nova etapa do programa espacial
brasileiro. Confira o lançamento na íntegra (as imagens do satélite são a partir
do minuto 54’45”):
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SENAC forma profissionais no Ensino
técnico para o mercado atual

Investir em um curso técnico pode ser a aposta de
uma carreira promissora.
A qualificação por meio
desse nível de ensino forma profissionais prontos
para atuar no mercado,
oportunidade que se abre a
pessoas de todas as idades,
especialmente os jovens,
que têm a possibilidade
de realizar sua formação
juntamente com o ensino
médio.
Entre os diferenciais dos
cursos técnicos está a carga horária mais rápida,
com duração que pode variar de um a dois anos, e as
mensalidades com preços
mais acessíveis. O conteúdo estudado leva a prática
da profissão para a sala de
aula. O aluno tem contato
com o cotidiano das tarefas que serão desempenhadas na empresa e, por isso,
chega mais preparado ao
mundo do trabalho.
“A habilitação técnica
pode ser concluída em um
período de até dois anos e
acelera a entrada de novos
profissionais no mercado.
Essa característica lança
luzes para aqueles que estão em transição de carreira ou em busca do primeiro emprego. Flexibilidade,
autonomia, proatividade e
autogestão são competências cada vez mais valorizadas pelas empresas”,
esclarece Karina Dalprat,

gerente das unidades do
Senac Taubaté e Pindamonhangaba.
Referência em formação
técnico-profissional,
as
unidades do Senac Taubaté e Pindamonhangaba
oferecem cursos nas áreas
de arquitetura e urbanismo, segurança do trabalho,
beleza e estética, eventos,
gastronomia e alimentação, nutrição, gestão e negócios, saúde e bem-estar
e tecnologia da informação. Em decorrência da
crise causada pela pandemia do coronavírus, as
unidades oferecem ainda
desconto promocional de
30% em cursos técnicos,
livres e idiomas. Ao fazer
a matrícula, o desconto
será concedido automaticamente. Neste período, as
aulas poderão ser iniciadas
remotamente.
Já o Senac de Guaratinguetá oferta mais de 500
cursos técnicos e livres
com bolsas de estudo para
formação profissional, por
meio do programa de gratuidade. Os interessados
devem se inscrever pelo
site. As vagas são para as
áreas de comunicação,
tecnologia da informação,
meio ambiente, educação
e artes, beleza e estética,
segurança e saúde no trabalho, gestão e negócios,
saúde e bem-estar, eventos e lazer. Senac unidade

GuaratinguetÃ¡Senac unidade Guaratinguetá (Foto :
Divulgação)
Senac Guaratinguetá
Endereço: Av. Dr. João
Batista Rangel Camargo,
50 - Centro, Guaratinguetá
Informações e inscrições:
https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta
Facebook: https://www.facebook.com/senacguara/
Instagram:
www.instagram.com/senac.guara/
Centro Universitário Senac Campos do Jordão
Endereço: Av. Frei Orestes
Girardi, 3549 Vila Capivari, Campos do Jordão - SP
Informações e inscrições:
https://www.sp.senac.br/
centro-universitario-senac-campos-do-jordao
Facebook: https://www.
facebook.com/senaccamposdojordao
Instagram: https://www.
instagram.com/senaccamposdojordao/
Senac São José dos Campos
Endereço: Rua Sagiro Nakamura, 400 - Vila
Industrial, São José dos
Campos - SP
Informações e inscrições:
https://www.sp.senac.br/
senac-sao-jose-dos-campos
Facebook: https://www.
facebook.com/senacsjcampos/
Instagram: https://www.
instagram.com/senac.sj-

campos/
Confira os cursos técnicos
com inscrições abertas nas
unidades Taubaté e Pindamonhangaba:
Senac unidade TaubatÃ©Senac unidade Taubaté
(Foto : Divulgação)
Senac Taubaté
Endereço: Rua Nelson
Freire Campello, 202 Jardim Eulália - Taubaté/
SP
Informações e inscrições:
www.sp.senac.br/taubate
Facebook: www.facebook.
com/senactaubate
Instagram:
www.instagram.com/senac.taubate/
Técnico em Administração
Data: 22 de março de 2021
a 26 de agosto de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Nutrição e
Dietética
Data: 29 de março de 2021
a 15 de outubro de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas
Técnico em Segurança do
Trabalho
Data: 24 de março de 2021
a 23 de setembro de 2022
Horário: de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às
17h30
Data: 29 de março de 2021
a 25 de outubro de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h30
Técnico em Recursos Hu-

manos
Data: 8 de abril de 2021 a
20 de maio de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Informática
Data: 12 de abril de 2021 a
20 de outubro de 2022
Horário: de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às
17h30
Técnico em Design de Interiores
Data: 29 de abril de 2021 a
30 de junho de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Enfermagem
Data: 28 de agosto de 2021
a 17 de novembro de 2023
Horário: de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às
17h30
Técnico em Cozinha
Data: 16 de agosto de 2021
a 30 de outubro de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Senac de Pindamonhangaba - Foto AgoraValeSenac de Pindamonhangaba
- Foto AgoraVale (Foto :
Divulgação)
Senac Pindamonhangaba
Endereço: Rua Suíça,
1.255 - Santana - Pindamonhangaba/SP
Informações e inscrições:
www.sp.senac.br/pindamonhangaba
Facebook:
www.face-

book.com/senacpindamonhangaba
Instagram:
www.instagram.com/senacpinda
Técnico em Recursos Humanos
Data: 2 de março de 2021
a 28 de março de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Administração
Data: 8 de março de 2021
a 29 de junho de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Farmácia
Data: 22 de março de 2021
a 24 de outubro de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Eventos
Data: 23 de março de 2021
a 20 de abril de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Produção de
Moda
Data: 6 de abril de 2021 a
4 de maio de 2022
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às
22h30
Técnico em Design de Interiores
Data: 19 de abril de 2021 a
13 de abril de 2022
Horário: de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às
17h30

