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PROTEÇÃO USO DE MÁSCARAS NÃO SUBSTITUI AS DEMAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

População joseense
é orientada a usar
máscaras nas ruas
Recomendação é a de que máscaras
domésticas sejam usadas quando houver
contato com outras pessoas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Comitê de Enfrentamento
e Prevenção ao Coronavírus
em São José dos Campos
divulgou uma nota em que
orienta o uso de máscara doméstica pela população em
contato com outras pessoas.
Estudos recentes demonstram que o uso de qualquer
tipo de máscara -- mesmo
as feitas em casa, associado
à lavagem de mãos e medidas de prevenção comuni-

Governo da China

Máscaras. Item é ferramenta
de proteção contra o vírus

EDUCAÇÃO MEDIDA É FORMA DE ‘COMPENSAR’ O GRUPO

Eventuais vão ter
antecipação de salário
até o dia 30 em São José

tária pode aumentar a proteção contra o coronavírus. Ela
serve como barreira parcial
contra a transmissão do SARS-CoV-2, impedindo a disseminação pelo contato com gotículas infectadas.
A máscara cirúrgica ou N95/
PFF2 só deve ser usada por
profissionais de saúde durante os procedimentos médicos.
Esses produtos estão em escassez mundial e são fundamentais para garantir o atendimento aos pacientes.
Mesmo que dê a falsa sensação de segurança, somente o
uso exclusivo de máscara não
impede a infecção. As principais maneiras de prevenção
continuam sendo higienização
frequente das mãos e superfícies, etiqueta de tosse, distanciamento, restrição e isolamento social.

.

DESDOBRAMENTOS. A Câmara de São José dos Campos aprovou projeto do prefeito Felicio Ramuth (PSDB)
que antecipa parte da remuneração que os professores
eventuais terão a receber nos
próximos meses.
A medida foi proposta pelo
governo tucano como uma
forma de compensar a categoria, que está sem atuar
devido à pandemia do novo
coronavírus.
O pagamento será feito no
dia 30 de abril e será equivalente a 50% da média das horas aulas de 2020, calculadas
com base nos meses de fevereiro e março.
Ainda pela proposta, esses
valores serão compensados
posteriormente - ou seja, os
eventuais receberão antes e
trabalharão depois.
Um grupo de cinco vereadores chegou a apresentar seis
emendas ao projeto de lei,
mas elas foram rejeitadas pelas comissões permanentes e

Divulgação/CMSJC

Projeto. Salário de eventuais
será antecipado pela pandemia

nem chegaram a ser apreciadas em plenário.
Entre as emendas dos vereadores, uma delas, por exemplo, pedia que o adiantamento
tivesse caráter de benefício,
dispensando a necessidade de
compensação posterior exigida pelo texto; outra pretendia
que o valor da remuneração
aos eventuais não pudesse ser
inferior ao salário mínimo.
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Fim de tarde. O arte-finalista Ricardo Nazima fazendo ajustes em dia de trabalho no OVALE
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