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Covid-19. À esquerda, jovem se protege em Colônia, na Alemanha. Ao centro, o presidente da China, Xi Jinping, em visita a porto. À direita, policiais abordam mulher na Hungria

FÉRIAS MEDIDA INTEGRA PACOTE DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO

PANDEMIA MEDIDA OBJETIVA GARANTIR DIGNIDADE

Justiça proíbe corte e
determina religação de
energia em Jacareí
JUSTIÇA. A Justiça deter-

Divulgação

Enfrentamento. Prefeitura de Jacareí concedeu férias aos servidores devido ao novo coronavírus

Pelo coronavírus,
Jacareí dá férias para
servidores até o dia 30
Medida, que tem início nesta quarta-feira
e segue até o fim do mês, tem objetivo de
evitar disseminação do covid-19 na cidade
jacareí
Da redação
@jornalovale

A Prefeitura de Jacareí irá
conceder férias aos servidores de 1º de abril a 30 de
abril. O decreto, publicado
nesta segunda-feira, não inclui funcionários que atuam
em serviços essenciais.
A medida foi tomada pelo
governo Izaias Santana
(PSDB) para tentar evitar a
disseminação do novo coronavírus na cidade, que soma
três casos confirmados.
No decreto, o prefeito ainda estabeleceu que o paga-

seja por meio de trabalho presencial ou remoto.
No caso dos professores, o
recesso de julho previsto nas
unidades escolares foi antecipado e começou a valer já no
mento adicional do terço de dia 23 de março, seguindo até
férias não será feito agora, o dia 30 de abril.
Funcionários com 60 anos
mas garantiu que ocorrerá
ainda em 2020 - embora não ou mais também sairão de fétenha fixado data.
rias. Servidores que tenham
Servidores da Sealguma doença crôcretaria de Saúde,
nica grave, desde
Mobilidade Urbana,
que comprovem meSegurança e Defesa
diante apresentação
do Cidadão e Assis- DIAS
de documento, tamtência Social perma- é o período
bém não farão ativinecerão em atuação, de férias
dades presenciais.
já que estão dire- anunciado pelo
Todos os servidotamente ligados à prefeitos aos
res terão jornada
manutenção de ser- servidores de
reduzida para seis
horas diárias. Os
viços essenciais. Se- Jacareí
indicados como escretários das demais
pastas e presidentes
senciais, em regime
de autarquias devem indicar presencial, poderão receber o
caso seja necessária a perma- vale-refeição, caso cumpram
nência de outros servidores, a jornada de oito horas.
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minou a proibição da interrupção no fornecimento de
energia elétrica em Jacareí e
a religação do serviço nas residências que tiveram o abastecimento cortado em razão
de inadimplência, ao longo
do período de pandemia do
coronavírus.
A decisão atende pedido
da Defensoria Pública, que
apontou que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já havia editado um ato
normativo que suspendeu a
interrupção de energia em
razão de inadimplemento.
Na ação, o defensor público
Bruno Miragaia apontou que
as medidas têm como objetivo prover dignidade aos moradores neste momento de
dificuldade.
Na decisão, a juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro aceitou a justificativa, que
considerou significativa no
momento de quarentena em
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Luz. Energia deve ser religada
em residências do município

razão do Covid-19.
“Daí porque a energia elétrica
apresenta-se como um dos elementos mínimos à garantia de
dignidade da pessoa humana,
na medida em que se constitui
em insumo fundamental para a
normal funcionalidade de uma
residência. A ausência de tal
insumo, principalmente neste
momento excepcional, avilta
os direitos básicos à dignidade
da pessoa humana e até mesmo à sobrevivência”, diz trecho da decisão.
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SOLIDARIEDADE DISTRIBUIÇÃO INICIA SEMANA QUE VEM

Pinda lança campanha
solidária para ajudar
famílias carentes
DOAÇÃO. A Prefeitura de Pin-

damonhangaba lançou uma
campanha solidária para ajudar as famílias mais carentes
no momento em que o município enfrenta a pandemia do
novo coronavírus.
Batizada de “Uma mão lava
a outra”, a campanha visa arrecadar alimentos e itens de
higiene no município.
“Sabemos da importância
que se tornou o ato de lavarmos as mãos. Estamos isolados, sim, mas podemos, mes-

mo à distância, estender as
nossas mãos para quem mais
precisa. Todo mundo que tem
condição, principalmente os
empresários, pode contribuir
neste momento tão difícil para
todos”, explicou a presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia Domingues.
Para doar, o munícipe deve
ligar no 0800 878 9629. A doação é retirada por uma equipe
do Fundo Social. A distribuição dos itens deve ter início na
próxima semana.
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