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O show do cantor e
compositor Almir Sater
foi transferido para o dia
11 de Junho às 21 h em
função da situação grave
do Corona vírus em todo
país. Será no mesmo local
e os ingressos já adquiridos serão válidos também
para o dia 11/06. Página 3

O ginecologista Marcos
Moura fala em artigo
“Coronavírus e gravidas”, sobre a ação do
coronavírus no organismo das mulheres grávidas, que naturalmente
apresentam alterações
na imunidade durante a
gestação. Página 2

Miriele Amorim comenta
na Coluna Opinião sobre a
dependência que a internet
causa no ser humano, pois
há estudos que comprovam
que o uso exacerbado dos
meios tecnológicos faz o
indivíduo esquecer das tarefas simples do dia a dia.
Página 2

JACAREIENSE, FIQUE EM CASA!

Com apenas 15 casos de Covid-19 oficialmente confirmados, Jacareí precisa adotar o
isolamento social para segurar o avanço da doença; aglomerações, contudo, ainda são vistas
Foto: Divulgação/mídias sociais
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“24 horas para o Senhor” terá
transmissão pela TV
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Serviços de abastecimentos serão
mantidos em Jacareí

Página 3

Prefeitura de Jacareí suspende juros
e multas por 30 dias
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No decorrer desta semana, autoridades têm se esforçado para orientar a população a respeito dos riscos
que as aglomerações trazem para o aumento da disseminação do novo Coronavirus, causador da Covid-19.
Locais públicos estão com atividades suspensas, assim como escolas. Jacareí até o momento tem apenas 15
casos suspeitos, porém, com calamidade pública decretada, é imprescindível obedecer as orientações contra
o contágio se queremos evitar um surto local, principalmente entre pessoas idosas. O que se viu na cidade,
porém, foram constantes aglomerações em supermercados, com pessoas comprando estoques de produtos,
ignorando os riscos da aglomeração. Há relatos de bancos lotados realizando atendimento no Centro. É momento de ter responsabilidade e consciência coletiva.

“Paciente com câncer deve redobrar
cuidados”, alerta médico

Página 6

AtendeBem muda horário durante
pandemia do Coronavírus
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Febre amarela: Ministério da Saúde
inicia campanha de vacinação
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Opinião
O preço que se paga
pelo desenvolvimento

Março 2020
10 – 1861 – Sérgio Teixeira
de Macedo participa que aceitou com satisfação o cargo
que lhe incumbiram de representar esta Câmara na Corte
do Rio de Janeiro, na ocasião
da inauguração da Estátua
Equestre do Exmo. D.P.1º. A
Câmara ficou ciente.
11 – 1862 – O Inspetor da
Tesouraria em data de 27 de
fevereiro pp. mandou uma
circular que versa sobre a
prestação de fiança a que
são obrigados os coletores
pela arrecadação dos impostos municipais.
12 - 1863 – Na sessão
extraordinária deste dia o
Presidente da Província ordenou que a Câmara mandasse verificar se o conserto da ponte estava conforme

o contrato. A Câmara nomeou duas pessoas que
entendiam do serviço para
“observarem o exigido pelo
governo”. O Sr. Presidente
ordenou à Câmara que mandasse observar se o conserto da ponte do Paraíba estava conforme o contrato.
A Câmara nomeou uma Comissão de duas pessoas que
entendiam do serviço para
estas observarem o exigido
pelo Governo e responderão depois de observarem
que acharam conforme o
contrato, a mesma resposta
a Câmara remeta ao Exmo.
Governo.
13 - 1869 – Em sessão
ordinária presidida pelo
Padre Bueno nomeou uma
Comissão para observar as
madeiras para o conserto da

ponte do Paraíba os senhores Abreo, Oliveira Preto e
Cardoso, que aceitaram.
14 - 1887 – O presidente
da Câmara Salvador de Oliveira Preto determina seja
registrada a aprovação do
Presidente da Província nomeando Antônio Luiz Pereira de Vasconcellos como
professor substituto para
reger a 2ª. Cadeira do Sexo
Masculino de Jacareí.
(Livro de Registro de Ofícios da Câmara,
15 - 1914 - É publicado o
primeiro número de “O Município”, órgão da Prefeitura Municipal e de distribuição gratuita.
LEIA - CONQUISTE SUA
LIBERDADE MENTAL!

MEC autoriza ensino a distância
para cursos presenciais
Para amenizar os prejuízos causados pela pandemia
do novo coronavírus, o Ministério da Educação (MEC)
autorizou a substituição de
disciplinas presenciais por
aulas que utilizem meios e
tecnologias de informação
e comunicação
em cursos que estão
em andamento. A medida
foi publicada na edição desta quarta-feira, 18 de março,
do Diário Oficial da União
(DOU).
Ao criar a possibilidade do ensino a distância na
grade presencial, o objetivo da pasta é manter a rotina de estudos dos alunos.
A mudança é válida para o
sistema federal de ensino,
composto pelas universidades federais, pelos institutos
federais, pelo Colégio Pedro
II, pelo Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines),
Instituto Benjamin Constant
(IBC) e pelas universidades
e faculdades privadas.

De acordo com o texto, o
período de autorização é válido por 30 dias e tem possibilidade de prorrogação, a
depender de orientação do
Ministério da Saúde e dos
órgãos de saúde estaduais,
municipais e distrital. As
instituições que optarem
pela substituição de aulas
precisam entrar em contato
com o MEC em até 15 dias.
Como informa a portaria,
“será de responsabilidade
das instituições a definição
das disciplinas que poderão
ser substituídas, a disponibilização de ferramentas
aos alunos que permitam o

acompanhamento
dos conteúdos ofertados bem como a
realização de avaliações durante o período
da autorização”.
Como alternativa, o
texto permite que as
instituições
de ensino
suspendam
as atividades acadêmicas presenciais
pelo mesmo prazo. As aulas canceladas “deverão ser
integralmente repostas para
fins de cumprimento dos
dias letivos e horas-aulas
estabelecidos na legislação
em vigor”.
As instituições podem
também alterar o calendário
de férias, desde que cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos.
A nova recomendação
não pode ser aplicada aos
cursos de medicina e às
práticas profissionais de
estágios e laboratórios dos
demais cursos.

Prorrogado período das listas de
espera do Prouni e do Fies
O Ministério da Educação
(MEC) prorrogou por tempo indeterminado o período
das listas de espera do Programa Universidade para
Todos (ProUni) e do Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies). As mudanças foram
publicadas na edição desta
quarta-feira, 18, do Diário
Oficial da União (DOU).
ProUni - A lista de espera é mais uma oportunidade para candidatos que não
foram pré-selecionados na
primeira e segunda chamadas conseguirem uma bolsa pelo programa. Os estudantes são classificados
por curso e turno, seguindo
as notas obtidas no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2019.
O ProUni é o programa
que oferece bolsas integrais
e parciais em instituições
particulares de educação superior. A oferta de 252.534
bolsas neste ano é recorde
para um primeiro semestre.
O sistema registrou mais de
1,5 milhão de inscrições.
De acordo com o edital

publicado hoje, “os estudantes que manifestaram
interesse em participar da
lista de espera não têm prazo final para entregar a documentação na instituição.
Haverá tempo para que eles
estreguem a documentação
assim que as atividades acadêmicas retornarem à normalidade”, informou Leitão.
Aqueles que manifestaram
interesse em instituição que
estiver funcionamento podem entregar a documentação normalmente.
O edital também estabelece prazo indeterminado
para que as instituições lancem os resultados de aprovação ou reprovação no sistema do ProUni.
Fies - Também foi publicado hoje edital que prorroga a convocação da lista de
espera por tempo indeterminado. “Com isso, os estudantes terão prorrogados os
prazos de cada etapa para a
concretização do financiamento”, afirmou o coordenador-geral.
Os estudantes pré-selecio-

nados na lista de espera do
Fies devem complementar
seus dados na página do programa na internet. Os candidatos precisam informar
dados bancários, do fiador
e do seguro para pagamento
da dívida em caso de morte.
As informações prestadas
no portal devem ser validadas junto à Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento (CPSA)
da instituição de ensino na
qual o candidato fará o curso. Podem ser solicitados
mais documentos ou, em
caso de tudo estar correto,
o candidato recebe o Documento de Regularidade de
Inscrição (DRI), que serve
para formalizar a contratação do financiamento.
Assim que o DRI for emitido, o candidato tem de ir à
agência da Caixa Econômica Federal escolhida na hora
da inscrição para formalização do contrato de financiamento.
O período dessas etapas
será prorrogado por tempo
indeterminado.

Nos anos 2000, um sucesso de
bilheteria narrava a preocupação
de um jovem especialista em informática com relação aos rumos da
tecnologia em meio a nossa vida,
principalmente devido à substituição de humanos por máquinas.
Logo, seu objetivo principal era
desafiar o sistema e libertar corpos
e mentes da época. Fora da ficção,
na contemporaneidade, o mesmo
problema se faz presente no mundo todo: a tecnologia tem se apropriado do lugar de honra em nosso cotidiano, pois
é inevitável a utilização do facebook, whatsapp
ou outras redes de comunicação, seja para enviar
mensagens de texto, foto, vídeo ou outro tipo de
comunicação. Mas até que ponto isso é benéfico a
nossa saúde física e mental?
Há uma constante evolução tecnológica ocorrendo mundialmente e temos de nos adaptar a ela,
no entanto adolescentes seguem à risca a instrução
de se tornarem virtuais, visto que quase todas as
tarefas do dia a dia se tornaram a distância, e isso
não me parece tão benéfico.
Afirmo isso porque uma pesquisa feita pela Chicago Booth School of Business revelou que as redes sociais são capazes de gerar uma dependência
maior que o tabaco e o álcool. Isto é, quanto mais
a pessoa utiliza as redes sociais, mais ela se torna
dependente delas.
Entretanto, você deve estar pensando que a saída é apenas limitar o uso, certo? Errado! Outro
levantamento realizado com 200 adolescentes de
13 e 14 anos apontou para o fato de que eles visualizam seus aplicativos de comunicação, em média,
100 vezes ao dia, e as justificativas para esse uso
frequente são as mais diversas, porém a maioria
alega sentir uma ansiedade extrema por saber o
que está acontecendo online, por isso essa necessidade de estarem sempre conectados. Portanto, há,
sim consequências negativas do uso exacerbado
da tecnologia, inclusive pelo fato de um dos principais motivos de tal dependência estar relacionado a transtornos emocionais, como a baixa autoestima, insatisfação pessoal e, principalmente, falta
de afeto. Dessa forma, limitar o uso, quando já há
uma dependência, causa uma certa abstinência no
indivíduo.
Ademais, ao trazer esse problema para a realidade brasileira, as conclusões a que se chegam são

ainda mais alarmantes, pois 1 em
cada 4 jovens, de 16 a 24 anos, recebe o diagnóstico de dependência
da internet, conforme estudos da
Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), e as consequências
desse quadro são o desenvolvimento de ansiedade, de atitudes antissociais, além da evidente queda no
rendimento escolar. Dessa maneira,
é imprescindível que este assunto
seja tratado como um problema
psicológico e que medidas sejam
tomadas, tanto por parte da família quanto por
parte de organizações de saúde.
No entanto, além desses problemas, a dependência da internet causa também a inutilidade
do ser humano, pois há estudos que comprovam
que o uso exacerbado dos meios tecnológicos faz
o indivíduo esquecer de tudo e todos e evita que
ele produza tarefas simples do dia a dia, como fritar um ovo, por exemplo. A geração considerada
“inútil” está habituada a pedir tudo pela internet,
porém o que era praticidade virou necessidade.
Há, atualmente, aplicativos de comida, de táxi, de
supermercado e tantos outros que facilitam infinitamente nossa vida, haja vista a correria em que
vivemos em meio à sociedade globalizada. Porém, não acredito que isso seja justificativa para
que adolescentes e jovens, em sua maioria, não
possam fazer uma caminhada até a quitanda mais
próxima, comprar meia dúzia de mantimentos e
preparar seu próprio alimento. Isso é questão de
sobrevivência! Ou será que quando não houver
mais aplicativos ou redes sociais que facilitem
nossa vida, não haverá mais vida? Será que estamos vivendo o Matrix? Será que realmente a vida
imita a arte?
Portanto, saibamos ter a consciência de quando
a substituição da máquina pelo ser humano está
passando dos limites; e, quando isso acontecer,
que consigamos desafiar a tecnologia que nos limita e libertar nossos corpos e mentes, a fim de
que tudo seja colocado em seu devido lugar e que
o ser humano, mais uma vez, sobreviva.

Miriele Amorim é professora de Redação no
Colégio UNIVAP Villa Branca, graduada em
Letras e especialista em Gramática.

A coluna Opinião é aberta aos munícipes, são assinadas por quem escreve
e não reflete a opinião do jornal

Coronavírus e grávidas
A ação do coronavírus no
organismo das mulheres grávidas, que naturalmente apresentam alterações na imunidade
durante a gestação, ainda está
cercada de dúvidas. Na última
segunda-feira, o Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists, do Reino Unido, publicou orientações para gestantes,
mas também reforçou que, por
se tratar de um vírus novo, as
informações podem ser revistas
a partir do surgimento de novas
evidências. De maneira geral,
“mulheres grávidas não aparentam ser mais suscetíveis às consequências do coronavírus que
o resto da população”.
Além disso, diz o informe
que ainda não há evidências de
que a doença possa aumentar as
chances de aborto ou de partos
prematuros. Assim como não
há evidências ainda de que o
coronavírus possa ser transmitido da mãe para o bebê. Não há
evidências de que o vírus pos-

sa passar para o bebê durante a
gravidez. O mesmo ocorre para
a amamentação: não há evidências de que o vírus possa ser
transportado pelo leite materno.
Orientação nacional sobre
o gerenciamento da infecção
por coronavírus na gravidez
• As mulheres grávidas não
parecem ser mais suscetíveis às
consequências do coronavírus
do que a população em geral e
não há evidências de que o vírus
possa passar para o bebê duran-
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te a gravidez.
• Como uma abordagem de
precaução, as mulheres grávidas com suspeita ou confirmação de coronavírus quando entram em trabalho de parto estão
sendo aconselhadas a frequentar uma unidade obstétrica de
nascimento, mas seu plano de
parto deve ser seguido o mais
próximo possível
• No momento, não há evidências de que o vírus possa
ser transmitido no leite materno; portanto, os benefícios
da amamentação superam
quaisquer riscos potenciais de
transmissão do coronavírus
pelo leite materno.
Ginecologista Marcos Moura, especialista em reprodução
humana, que acompanha a gestação de dezenas de mulheres
em Ribeirão Preto e região, de
fecundações oriundas de tratamento para fertilidade.
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Almir Sater adia show em Jacareí para 11/6
para o Senhor”, nos dias 20 e
21 de março, sem a presença
dos fiéis. O Sistema Canção
Nova de Comunicação transmitirá toda a programação

Foto: Divulgação

Para evitar a propagação do
COVID-19, o Santuário do Pai
das Misericórdias, na Canção
Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realizará as “24 horas

- missas, Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do
Terço da Misericórdia e meditação da Via-sacra -, a partir
das 7h da sexta-feira, além das
redes sociais do Santuário – @
santuariopaidasmisericordias.
O tema proposto para este ano
é: “Os teus pecados estão perdoados” (Lc 7,48).
Todos são chamados a unirem-se espiritualmente ao Papa
Francisco nessa jornada de oração, lançada por ele em 2014,
para a Quaresma. Inclusive, é
um momento propício para valorizar a oração em família, em
casa, diante de um crucifixo.

Foto: Divulgação

“24 horas para o Senhor” no
Santuário do Pai das Misericórdias
terá transmissão pela TV

O cantor e compositor Almir Sater transferiu seu show
do dia 20 de Março para 11
de Junho às 21 h. A Unissonância, em acordo com Almir
Sater e com a Prefeitura de
Jacarei, transferiu o evento
em função da situação grave
do Coronavírus em todo país.
O evento será no mesmo local e os ingressos já adquiridos serão válidos também
para o dia 11/06, portanto
não será necessário efetuar a
troca. A organização seguiu
a orientação das autoridades
quanto ao tempo necessário
para que tudo volte a normalidade. Quem não puder ir
à nova data, pode entrar em
contato com a Unissonância
para saber como agir.
Informações pelo email
unissonância@gmail.com,
ou por whashtsApp: (12)
9821-6262 ou pelo telefone
98242-7010

Serviços de abastecimentos serão mantidos Secretaria de Meio
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí
decidiu manter os serviços de
abastecimento na cidade, como
as Feiras Livres e o Mercado
Municipal. Os dois comércios
populares continuam em funcionamento.
Uma equipe da pasta está
percorrendo as Feiras Livres, distribuindo informativos e orientando sobre medidas preventivas
no combate ao Coronavírus (COVID-19). Entre as

orientações para a proteção
dos feirantes e consumidores estão:
- Higienizar, selecionar e
embalar previamente porções de produtos;
- Limpar com frequência as
bancas, bancadas, mesas, cadeiras, boxes (internamente e
externamente) maquinários,
potes, talheres, etc, bem como
os produtos comercializados;
- Manter um galão de água
e sabão para lavagem constante das mãos;

- Utilizar álcool em gel para
limpeza dos equipamentos,
utilização pelos clientes e desinfecção das mãos sempre
que necessário para manuseio
dos produtos e atendimento aos
clientes;
- Utilizar aventais, vestimentas e uniformes limpos;
- Manter distância entre as
pessoas, evitando aglomeração;
- Designar funcionário exclusivo para cuidar do caixa (manuseio de dinheiro ou cartão);
- Designar funcionários ex-

clusivos para manusear alimentos;
- Usar luvas para manusear os
alimentos.
O Mercado Municipal funciona de segunda a sexta-feira,
das 7h às 18h, aos sábados, 7h às
16h, e aos domingos e feriados,
das 7h às 12h. Já o cronograma
completo com os dias e endereços das Feiras Livres pode ser
acessado no link http://www.
jacarei.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/03/FEIRAS_
JACARE%C3%8D.png.

Prefeitura de Jacareí suspende juros e multas por 30 dias
A Secretaria de Finanças do
município informou que não
haverá, em hipótese alguma,
juro ou multa pelo não pagamento de impostos ou taxas
com a Prefeitura, no período
de 16 de março a 15 de abril.
Tal medida foi tomada para au-

xiliar a população, principalmente os que não utilizam internet banking (mais de 50%),
em tempos de prevenção ao
coronavírus. Ainda não foi
possível, porém, cancelar todos os boletos e emitir novos.
A Prefeitura, juntamente

com os bancos que recebem
os tributos, e com a empresa
que opera o software, está empenhada em poder emiti-los
sem o acréscimo referente ao
período de 16/03 a 15/04, e
assim que for possível serão
disponibilizados
imediata-

Esportes e Recreação suspende atividades
As atividades esportivas e recreativas promovidas pela Secretaria de Esportes e Recreação da
Prefeitura de Jacareí estão suspensas desde terça-feira, dia 17,
por tempo indeterminado. A medida atende ao decreto municipal
nº 997, de 16 de março de 2020,
do prefeito Izaias Santana, que
traz recomendações em relação
ao COVID-19.
De acordo com o decreto ficam
suspensos todos os eventos, serviços, audiências, reuniões de conselhos, entre outros, com público
superior a 50 pessoas (mesmo
em espaços abertos), bem como
aqueles com um público maior
que 25 pessoas em locais fechados. O decreto especifica ainda
(artigo 1º, item XI) que “ficam
suspensas todas as atividades esportivas e culturais que tenham
contato físico”.
Por conta desta necessária
precaução, as quadras e centros
esportivos estão fechados. E nos
espaços que estão abertos, a orientação da Secretaria de Esportes e
Recreação é que não sejam utilizados, com o objetivo de prevenir
a propagação do COVID-19.

mente no site da prefeitura.
Para quem tiver realizado
o pagamento com encargos
neste período, poderá procurar o AtendeBem assim que
passada esta fase de combate
ao coronavírus, para solicitar
a restituição.

Ambiente altera horário
dos LEVs
Os LEVs (Locais de Entrega
Voluntária) também terão horários alterados a partir desta
quinta-feira (19) por tempo indeterminado.
A medida foi tomada em comum acordo com a Concessão
Ambiental, tendo em vista que
a maioria dos funcionários que
ficam nestes espaços tem idade

avançada. Foram dispensados
do trabalho todos que possuem
mais de 60 anos, realocando os
funcionários e ajustando os horários.
Confira como fica o horário dos LEVs:
- De segunda a sexta, das 8h
às 17h;
- Sábado, das 8h às 12h.
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O Ministério da
Saúde realiza, até o
dia 31 de março, a
Campanha de Vacinação contra a febre amarela em seis
estados vizinhos ou
limítrofes onde há
circulação do vírus:
Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pará.
A vacina é a forma
mais segura e eficaz
de evitar a doença e
é indicada para pessoas entre 9 meses
e 59 anos de idade.

Contudo, grávidas ou
pessoas com 60 anos
ou mais devem procurar orientações no
serviço de saúde para
avaliar a pertinência
da vacinação. A estimativa de pessoas
não vacinadas nesses
estados é de aproximadamente 4,7 milhões de pessoas.
“A febre amarela
apresenta alta letalidade, por isso é importante que a população atenda aos alertas
dos serviços de saúde para vacinação, e

Foto: Divulgação

Febre amarela: Ministério da Saúde inicia
campanha de vacinação em seis estados

desta formar prevena
a ocorrência de casos, óbitos e surtos de
maior magnitude. A
vacina é segura e al-

tamente eficaz (acima
de 95%)”, afirma o
coordenador-geral de
vigilância em arbovirose do Ministério

da Saúde, Rodrigo
Said. Para prevenir a
doença, basta que o
público-alvo da vacina busque um dos 43
mil postos de saúde
existentes em todo o
país.
Atualmente,
33
municípios estão afetados pela circulação
do vírus e estão distribuídos nos estados do
Paraná (24), São Paulo (3), Santa Catarina
(5) e Pará (1), e 119
municípios ampliados (circunvizinhos
àqueles
afetados),

localizados nos estados do Paraná (55),
São Paulo (27), Santa
Catarina (27) e Pará
(10). Além desses
estados, o Ministério da Saúde decidiu
incluir os estados da
Região Sul por causa
da dispersão do vírus
para esses locais, por
meio dos chamados
‘corredores
ecológicos’, faixas de vegetação interligadas
que possibilitam o
deslocamento da fauna e flora.
A estimativa de

não vacinados contra
a febre amarela em
todo o país é de 118,2
milhões de pessoas e
a meta de cobertura
vacinal é de alcançar
pelo menos 95% desse total. De acordo
com dados preliminares do Programa
Nacional de Imunização (PNI), o Brasil, no acumulado de
doses da vacina febre
amarela entre 2008 e
2019, registrou apenas 40,5% de cobertura vacinal.
Para atender os ser-

viços de vacinação de
rotina nos postos de
saúde, ao longo do
ano, e implementar as
ações de intensificação vacinal nas áreas
com circulação do
vírus, o Ministério da
Saúde distribuiu aos
estados 3,8 milhões
de doses, 100% das
doses solicitadas. Entre janeiro e dezembro de 2019, cerca de
16,5 milhões de doses
da vacina febre amarela foram enviadas
para as 27 Unidades
da Federação.

O Ministério da
Saúde prorrogou o
prazo de inscrições
para médicos de
todo país atuarem
nos postos de saúde,
reforçando o atendimento à população
frente a pandemia do
coronavírus. O prazo, que acabava na
terça-feira, dia 17,
foi prorrogado até às
18h deste domingo,
dia 22. E os municípios que quiserem
renovar a adesão ao
programa podem se
inscrever até a nova
data também. Até o
momento, 5.226 médicos tiveram as inscrições validadas do
total de 5.811 vagas
ofertadas, além disso, 98% dos municípios já confirmação
a adesão.
“Neste período de
48h tivemos uma
procura bem grande
dos médicos CRM
Brasil para atuarem

Foto: Divulgação

Inscrições para médicos Mais de 4 mil médicos se
inscreveram para atuar
atuarem contra
Coronavírus vão até 22/03 nos postos de saúde

no
enfrentamento
ao coronavírus no
país”, informou a
secretária substituta
de Atenção Primária
à Saúde, Caroline
Martins. Ela explicou também que,
apesar de alguns
problemas operacionais nos sistemas,
a procura foi alta e,
por isso, a prorrogação do prazo.
Ainda faltam 262
municípios
manifestarem a intenção
de renovar as vagas

para os novos profissionais. Os profissionais contratados
serão
distribuídos
em 1.864 municípios de todo o país,
além de 19 Distritos
Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI).
Capitais e grandes
centros urbanos voltam a fazer parte do
programa, que vinha
priorizando municípios mais carentes. A
mudança ocorre porque grandes cidades,
com maior concen-

tração de pessoas,
são locais mais propensos à circulação
do coronavírus.
A expectativa é
que os médicos já
comecem a atuar nos
municípios no início
de abril. Para garantir a contratação de
todos os médicos, o
Ministério da Saúde
vai investir R$ 1,2
bilhão.
Para dar mais agilidade ao processo,
neste momento a
contratação
emergencial de médicos
vale apenas para
profissionais
com
CRM Brasil. Como
os médicos já estão habilitados para
exercer a medicina
no país, poderão se
deslocar diretamente para atuação nos
municípios. A bolsa-auxílio será no mesmo valor dos editais
anteriores, de R$
12,38 mil.

Cerca de 4.400 médicos já aceitaram a
convocação do Governo do Brasil e se
inscreveram para atuar nos postos de saúde, reforçando o atendimento à população
frente a pandemia do
coronavírus. As inscrições, abertas nesta
segunda-feira
(16),
já alcançam 75% das
5.811 vagas ofertadas.
Por meio do programa Mais Médicos, de
forma emergencial,
os profissionais serão distribuídos em
1.864 municípios de
todo o país, além de
19 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas

(DSEI). Capitais e
grandes centros urbanos voltam a fazer
parte do programa,
que vinha priorizando municípios mais
carentes. A mudança
ocorre porque grandes cidades, com
maior concentração
de pessoas, são locais
mais propensos à circulação do coronavírus. Os médicos com
CRM Brasil podem
se inscrever até as
18h desta terça-feira
(17/03).
O Ministério da
Saúde convocará ainda cerca de 1.800 profissionais cubanos que
atuavam no programa

Mais Médicos no encerramento da cooperação entre Cuba e
a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS). “Nós convocaremos os cubanos a
partir da 3ª chamada
deste edital. Para isto,
teremos a parceria
do Conselho Federal
de Medicina (CFM),
que nos apoiarão na
avaliação da documentação desses profissionais”, informou
o secretário Executivo
do Ministério da Saúde, João Gabbardo.
Poderão ser incluídos novamente no
programa, pelo período máximo de dois

anos, os médicos
cubanos que cumprirem os três requisitos
estipulados na Lei Nº
13.958/2019,
aprovada pelo Congresso
Nacional: estar exercendo suas atividades
no programa em 13
de novembro de 2018,
data do encerramento
da cooperação; ter sido
desligado do programa
em função da ruptura
do acordo; e ter permanecido no Brasil até
a data de publicação
da Medida Provisória
nº 890, de 1º de agosto
de 2019, na condição
de naturalizado, residente ou com pedido
de refúgio.

Todos os laboratórios públicos
do país podem realizar exame
para coronavírus
Os
Laboratórios
Centrais de Saúde Pública (LACEN) dos 26
estados e do Distrito
Federal estão aptos, a
partir de quarta-feira,
dia 18, a realizarem
exames para o coronavírus como parte do
esforço da Saúde no
enfrentamento à doença. A medida é importante porque descentraliza o diagnóstico
do coronavírus para
todo o país.
“Este é o ano dos
laboratórios, pois eles
fazem parte do sistema nervoso do sistema de vigilância em

saúde. Vamos revitalizar os laboratórios,
com mais automação,
mais possibilidades
de garantir resultados
eficientes e precisos.
O cidadão tem direito
de receber o resultado
do exame de forma
mais rápida e eficaz
e, para isso, precisamos de qualidade
técnica”, destacou o
secretário nacional de
Vigilância em Saúde,
Wanderson de Oliveira, que esteve na
cerimônia de encerramento das capacitações, em Belém (PA).
O treinamento ocor-

re no momento em
que o número de casos
suspeitos de infecção
pelo coronavírus chega a 8.819 no Brasil,
segundo atualização
desta terça-feira (17).
O Ministério da Saúde cumpre o plano de
trabalho para o aumento da capilaridade
de diagnósticos para
além dos laboratórios
de referência, que hoje
são a Fiocruz, no Rio
de Janeiro, o Instituto
Adolfo Lutz (IAL),
em São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas
(IEC), no Pará.
“O Brasil já en-

frentou várias emergências, mas enfrentar emergência com o
país tentando se reerguer é um desafio. E
estamos conseguindo. Precisamos que
as pessoas cumpram
as medidas não farmacológicas para não
sobrecarregar o sistema de saúde. Quando
falamos para a pessoa
ficar em casa, o recado é que, com isso,
ela ajuda o sistema
de saúde, porque interrompe o ciclo de
transmissão da doença”, reforçou Alberto
Beltrame.

Fundo Social de Solidariedade inicia
campanha de doação para as famílias
afetadas pela chuva em Jacareí
Após mapear as
necessidades de todas as famílias afetadas pelas fortes
chuvas do final de
fevereiro e início de
março deste ano, foi
iniciada na segunda-feira, dia 16, uma

campanha de doação
de itens diversos.
A ação ficará sob
a
responsabilidade do Fundo Social
de Solidariedade de
Jacareí. Além dos
móveis, a população
pode contribuir na

doação com eletrodomésticos e vestuários. Durante o último período de fortes
chuvas, 68 bairros
foram afetados.
A listagem completa com todos os
itens a serem doados

pode ser acessada
neste link. Os interessados podem
entrar em contato
pelo telefone (12)
3955-9180 ou pelo
e-mail doação.fundosocial@jacarei.
sp.gov.br.
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Aconteceu na sexta-feira, dia 13, às 21h na Casa Branca Buffet, o Baile da Ressaca. A realização da festa foi da Só Shows
e da Magia Eventos. A banda Reflexu’s, com um super repertório, arrasou e animou os presentes, que dançaram até a
madrugada. Os dançarinos não pararam e agitaram o evento. Foi uma noite muito agradável e de sucesso. Veja Flashes:

Escolha Fé em
vez de Medo

“Que homem é este que manda até no
vento e nas águas?”
Mateus 8:27
Pense nos discípulos passando tempo com Jesus em
um barco quando uma tempestade ameaçadora irrompe no mar. Eles estão despreparados para encará-la
e, em pânico, percebem que
podem morrer. Durante todo
o tempo em que isso acontece, Jesus está dormindo
tranquilamente.
Em vez de olhar para a
reação de Jesus à situação
deles, os discípulos permitiram que a situação ditasse
como reagiriam.
Depois de implorarem a
Jesus para fazer algo, Ele
acalma a tempestade… Mas
não antes de perguntar-lhes:
“Por que é que vocês são assim tão medrosos?”
Sua leve repreensão sobre a falta de fé deles não
era porque eles não criam
que Jesus pudesse salvá-los
da tempestade, mas porque
eles tinham dificuldade em
crer que Ele os ajudaria durante a tempestade.
Quando nos encontramos
em tempestades que não
podemos controlar, como
podemos responder com
fé? Aqui estão três verdades
encorajadoras para nos lembrarmos:
1. Deus tem poder sobre
qualquer tempestade.
Se o vento e as ondas não
preocupam Jesus, então elas
não deveriam amedrontar

você. Você pode não ser
capaz de mudar a própria
situação, mas pode escolher
confiar fielmente em Deus
no meio dela.
2. Fixar seus olhos em
Jesus o leva à paz.
Você está olhando para o
tamanho da tempestade ou
inclinando-se para Aquele
que pode acalmá-la? É apenas focando em Deus, que
sabe o fim de tudo, que você
consegue atravessar qualquer situação com Sua sabedoria e paz.
3. Jesus sempre está em
seu barco.
É fácil focar em seus medos quando você não consegue controlar seu futuro.
Mas, ainda bem, Jesus conhece o seu futuro, e Ele
está sempre ao seu lado.
Além disso, Ele chama você
para viver pela fé, não pelo
que vê.
Ao se encontrar sobrecarregado pela vida, você sempre tem duas escolhas: focar
em suas circunstâncias ou
fixar seus olhos em Jesus.
Se escolher olhar para Jesus acima de qualquer coisa,
você começará a ver que as
tempestades que enfrenta
não são nem de longe tão
poderosas quanto o Salvador escolhendo atravessar a
tempestade ao seu lado.

Fundação Cultura
disponibiliza acervo em
conteúdos digitais
blico municipal para criar
conteúdos. “A ideia é que as
pessoas que estão em casa
possam ter contato com expressões culturais mesmo
com o fechamento temporário dos espaços públicos.
Nossas redes sociais foram
uma boa ferramenta”, comentou Bruno Castro, presidente da autarquia. O acesso
é pelo @fcj.jma
Foto: Divulgação

A Fundação Cultural de
Jacarehy passará a oferecer, em suas redes sociais
diariamente, peças e exposições no formato digital
durante o período de prevenção à disseminação do
Coronavírus.
Para isso, reuniu materiais do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba
(MAV) e do Arquivo Pú-

Cansaço excessivo, resfriados de longa duração e
perda de peso são algumas
consequências geradas pela
imunidade baixa, quando as
defesas do organismo estão
comprometidas e não conseguem barrar vírus, bactérias, fungos e parasitas. De
acordo com a nutricionista
Thais Brito, a alimentação
é um dos fatores principais
para garantir o fortalecimento da imunidade. “Ter
uma alimentação saudável
e balanceada, com a presença de vitaminas e minerais,
é essencial para aumentar
a imunidade e prevenir doenças. É preciso haver um
equilíbrio, com pratos coloridos, que explorem todos
os macro e micronutrientes,

Foto: Divulgação

Dez alimentos que ajudam a aumentar a imunidade

consumidos em várias refeições durante o dia, em
alimentos de boa procedência”, ressalta.
Confira dez alimentos
que ajudam a aumentar a
imunidade:

• Alho: possui selênio,
zinco e alicina, substâncias
importantes para evitar gripes, resfriados, inflamações
e infecções;
• Cebola: anti inflamatório natural, ela traz sabor

aos alimentos e ajuda a reduzir o sódio e a quantidade
de sal na comida. A cebola
ainda atua na maior absorção de nutrientes, como o
cálcio, essencial para os ossos;
• Frutas cítricas: laranja,
tangerina, acerola, limão,
morango e kiwi são alguns
exemplos ricos em vitamina
C, que é antioxidante, promove resistência a infecções respiratórias e gripes
e ajuda na absorção dos nutrientes presentes em outros
alimentos;
• Gengibre: possui importante ação bactericida e
auxilia principalmente nas
infecções de garganta. Rico
em antioxidantes e com
boas doses de vitamina B6

e C, o gengibre é um dos
melhores fortalecedores do
sistema imunológico;
• Beterraba: com alto
teor de potássio, ela auxilia no controle da pressão
arterial e ajuda a fortalecer
a imunidade e combater os
efeitos do envelhecimento
com a vitamina C;
• Cogumelo Shitake: é
rico em lentinano, substância que aumenta a produção
das células de defesa. Também possui fibras, que ajudam a saciar a fome;
• Vegetais verde-escuros:
exemplos como brócolis,
couve, espinafre e rúcula
são fontes de ferro, ácido
fólico, antioxidantes e vitaminas A, B6 e B12, que
atuam na maturação das cé-

lulas imunes, potencializando o sistema imunológico e
protegendo contra diversas
doenças;
• Iogurte Natural: possui
lactobacilos com propriedades probióticas, que são
bactérias boas. Elas atuam
na melhora da flora intestinal e fortalecem o sistema
imunológico;
• Castanhas: são ricas em
selênio, zinco e vitamina E,
que potencializa o sistema
imunológico por conter linfócitos B, que produzem anticorpos no organismo;
• Carnes: possuem aminoácidos, vitamina B12,
ferro e zinco, que trazem
benefícios para a imunidade quando consumidos na
quantidade certa.
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Coronavírus. São 15 o número
de casos suspeitos. Os pacientes
encontram-se em suas casas e
contam com acompanhamento
domiciliar. Todos os casos, em
Jacareí, são leves.
A Secretaria de Saúde já se
organizou para separar os pa-

passa a necessitar de condições
para diminuir os danos por meio
da prevenção.
Jacareí - A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de
Saúde, informou na quarta-feira,
dia 18 que o município segue
sem nenhum caso confirmado de

Confira as ações das Secretarias de Educação, Meio Ambiente e Governo de Jacareí.
Educação (suspensos):
Aulas em todas as escolas:
creches, EMEIs, EMEIFs e
EMEFs
Oficinas dos EducaMais
Cursos Profissionalizantes
dos EducaMais
Atribuição de Aulas
Inscrições de Creches
Biblioteca
Meio Ambiente (suspensos):
Mutirão de Castração e “Viver o Viveiro”
Todos os eventos e atividades
com grupos e escolas
Parque da Cidade e Parque

dos Eucaliptos – fechados
Doação de mudas no Viveiro
somente na parte da manhã, das
8h às 12h
Governo (suspensos):
Audiências Públicas do Participa Jacareí. A Secretaria de
Governo está disponibilizando
um espaço para sugestões do
Participa Jacareí pela internet
e pelo WhatsApp, até 18 de
abril. O link de acesso é: http://
jacarei.gesconet.com.br/GesconWeb/Publico/Abertura.
aspx?CodigoEmpresa=1.
Já o WhatsApp é: (12)
99151-0302.
Calendário da Ouvidoria
Itinerante. Mas a Ouvidoria
Geral e a Corregedoria estarão

Foto: Divulgação

Resumo das medidas tomadas
pela Prefeitura de Jacareí para
prevenção contra o Coronavírus

Objetivo das ações é evitar aglomeração de pessoas em espaços públicos

atendendo preferencialmente
pelo e-mail ouvidoria@jacarei.sp.gov.br ou pelo telefone
3955-9166. Já a Ouvidoria da
Saúde pelo número 3955-9600.

Foto: Divulgação

não levar as crianças para o
convívio dos idosos. Crianças
podem ser assintomáticas.
Seria muito duro pedir à uma
avó que não beije seu neto. É
preciso dialogar com os idosos, explicar o que deve ser
evitado, ir à farmácia, supermercado. O momento agora
é de proteção, quanto menos
idosos com essa gripe, menos
leitos serão ocupados”, finalizou o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta.

“Paciente com câncer
Notificações de casos serão
deve redobrar cuidados
feitas automaticamente
para evitar o coronavírus”, pelos estados
alerta médico
A rápida expansão do coronavírus precisa da atenção
de toda a população. “Os pacientes com câncer devem
redobrar os cuidados para
evitar contrair a doença”, alerta Ramon Andrade de Mello,
médico oncologista, professor
da disciplina de oncologia clínica da Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo) e da Escola de Medicina da Universidade do Algarve (Portugal).
O especialista explica que,
por conta do tratamento, essas pessoas estão fragilizadas
e devem aumentar os cuidados com higiene, como lavar
as mãos, e evitar locais de
aglomeração. “A quimiotera-

pia reduz as defesas naturais
do organismo. Por isso, os
pacientes em tratamento precisam evitar o coronavírus
como forma de não ter complicações”, explica o médico
oncologista.
O professor da disciplina de
oncologia clínica da Unifesp
orienta ainda que, em caso de
qualquer suspeita, os pacientes procurem imediatamente
um médico. “Quanto mais
cedo a doença for diagnostica,
teremos melhores condições
de tratamento. A situação é de
extrema atenção, tanto das autoridades médicas quanto da
população”, ressalta Ramon
de Mello.

Desde terça-feira, dia17,
as notificações de casos suspeitos de Coronavirus serão
feitas automaticamente pelos estados para o Ministério
da Saúde. Antes as notificações desses casos passavam
por uma análise prévia da
pasta para saber se estavam
enquadrados nos critérios
clínicos estabelecidos pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS),
“Tratar os casos individualmente tinha eficácia no começo. De uma semana para
cá houve transmissão comunitária, em que o número
de notificações de casos fica
alto e não se pode ir mais
caso a caso. Então vamos
para o critério automático

bilidade de todos.
“Estamos sendo testados o
tempo todo de um desafio que é
mundial e o Brasil tem se mostrado capaz, mesmo sendo um país
que é continental. Fazemos parte
de uma única equipe e estamos
fazendo esse trabalho a várias
mãos, discutindo com os estados
e com os municípios”, observou
o secretário de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde,
Wanderson de Oliveira.
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água
e sabão, utilizar lenço descartável
para higiene nasal, cobrir o nariz
e a boca com um lenço de papel
quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos,
nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Alteração provisória
nas linhas de transporte
coletivo de Jacareí
A partir das 10h desta
quinta-feira (19), as linhas
do transporte coletivo do
município circularão com
tabelas de horário diferenciadas em função das
medidas de prevenção e
combate ao Coronavírus
(COVID-19).
De segunda a sexta-feira
será praticada a mesma tabela de férias utilizada no
período de dezembro de
2019 a janeiro de 2020.
Os horários de sábados,
domingos e feriados permanecerão os mesmos, man-

tendo a programação atual.
As tabelas de horário
completas estarão disponíveis no site da JTU (www.
jtu.com.br). Além disso, os
passageiros podem acompanhar os horários em tempo
real por meio do aplicativo
CittaMobi ou, em caso de
dúvidas, o munícipe poderá
entrar em contato pelo número 0800 701 05 02.
A Secretaria de Mobilidade Urbana está monitorando, diariamente, a demanda
dos usuários e novas alterações podem ser realizadas.

As Subprefeituras, os correios das subprefeituras, e os
cursos de Capacitação da Escola de Gestão Pública também
estão suspensos.

Ministério da saúde pede atenção
especial com os idosos
No momento em que a epidemia cresce é fundamental
seguir as recomendações
do Ministério da Saúde. O
isolamento social, a higiene
e etiqueta respiratória são
imprescindíveis para minimizar a transmissão da doença, sobretudo em relação
aos idosos.
“Cuidem dos idosos”, enfatiza o ministro da Saúde.
“Cuidem dos idosos. É hora
de filho cuidar de pai e mãe,

tas pessoas. Os bancos e outros
estabelecimentos devem seguir
as orientações, mas isso depende
da consciência de cada um. “Se
todos colaborarem não chegaremos aos caos, enfatiza o secretário de comunicação”.
Já o atendimento na Farmácia
Central começou, nesta quarta-feira , dia18, a receber no máximo 25 munícipes por vez dentro do espaço. Os demais ficam
aguardando em uma tenda na
área externa.
Brasil - O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde, Wanderson de Oliveira, esteve em Belém (PA), na
quarta-feira , dia18, para encerramento da capacitação dos 27
laboratórios públicos do país. Na
ocasião, o secretário afirmou que
as medidas para enfrentamento
ao coronavírus são de responsa-
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Funcionários da UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz divulgaram nas mídias sociais
esta imagem com a seguinte mensagem: “Nós estamos aqui por vocês. Por
favor, fiquem em casa por nós”

cientes sintomáticos dos assintomáticos no atendimento do
SIM (Sistema Integrado de Medicina). “Jacarei está à frente do
Vale, fazendo prevenção antes
de surgir casos mais graves. O
Instituto Adolpho Lutz demora
uma média de 15 dias para apresentar o resultado dos exames,
eles estão priorizando São Paulo
que lá a situação está bem avançada, por isso não temos que esperar, comentou a secretária de
saúde Rosana Gravena.
Segundo a Comunicação da
Prefeitura, a orientação é expressa para que as pessoas fiquem em
suas casas e conscientizem principalmente as pessoas acima de
60 anos para não saírem. O Estado orientou que sejam evitadas
aglomerações e a prefeitura já
fechou parques, teatros, praças e
os locais que se aglomeram mui-

de caso suspeito e depois se
faz a testagem para a confirmação ou descarte”, explica
o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta.
Como já há transmissão
comunitária em São Paulo
e Rio de Janeiro o número
de casos suspeitos tende a
aumentar. A testagem para
coronavírus será feita em
casos graves e os pacientes
internados. Nos demais casos, considerados leves, será
levado em conta o critério
clínico epidemiológico. Por
exemplo, o médico atendeu,
viu que é um paciente jovem,
cuidou do pai com coronavírus e apresenta sintomas, o
médico notifica como caso
da doença.

AtendeBem muda
horário durante
pandemia do Coronavírus
O Atendebem da Prefeitura
de Jacareí passou a atender
com horário reduzido desde a
quarta-feira, dia 18.
O serviço, que atualmente
opera das 7h às 18h, passou
a funcionar das 10h às 17h,
com distribuição de senhas
até 16h30. Deverá, ainda, ser
observado o limite máximo
de 25 usuários por vez no
interior da unidade. O novo

horário vai vigorar por tempo
indeterminado.
Vale lembrar que o AtendeBem mantém outros canais
não presencias para atendimento através do número
0800-16-3010 e do email
atendebem@jacarei.sp.gov.
br. Tudo o que for possível
resolver por estes canais não
presenciais,
recomenda-se
que se faça no momento
Foto: Divulgação

As seis mortes registradas oficialmente ao Ministério da Saúde
estão no estado de São Paulo (4)
e Rio de Janeiro (2). Subiu para
621 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, de
acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde na quinta-feira dia
19. Até o momento, seis mortes
estão confirmadas, sendo quatro
no estado de São Paulo e duas no
Rio de Janeiro.
O número de casos confirmados oficialmente no Brasil superam os 600, porém estima-se que
há mais casos. Estão em investigação 11.278 casos suspeitos em
São Paulo.
As capitais Rio de Janeiro e
São Paulo registram casos de
transmissão comunitária, quando
não é identificada a origem da
contaminação. Com isso, o país

Foto: Divulgação

Coronavírus no Brasil: 6 mortes e de 621 casos
confirmados; Jacareí segue sem casos confirmados

Reunião do COMUS
é cancelada
A reunião do COMUS (Conselho Municipal de Saúde), que
aconteceria no dia 23 de março
foi cancelada devido ao decreto
com recomendações de combate ao Coronavírus em Jacareí.
A recomendação é pautada
no item II do Artigo 1º, que
determina a “suspensão de to-

dos os eventos, serviços, audiências, e reuniões com público
superior a 50 pessoas em locais
abertos, e daqueles com público superior a 25 em locais fechados”. A próxima data ficará
em aberto até que a atual situação de combate ao Coronavírus seja superada.

