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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

Anvisa aprova testes rápidos para
Covid-19 em farmácias

A diretoria da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou hoje 
(28) a aplicação de testes 
rápidos para a detecção 
do novo coronavírus (co-
vid-19) em farmácias. Com 

a decisão, a realização dei-
xará de ser feita apenas 
em ambiente hospitalar e 
clínicas das redes públicas 
e privadas.

“O aumento [dos tes-
tes] será uma estratégia 

útil para diminuir a aglo-
meração de indivíduos [em 
hospitais] e também redu-
zir a procura dos serviços 
médicos em estabeleci-
mento das redes públicas”. 
                 Veja mais na pág. 5
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aqui na 
Zona Leste, 
mais perto

de você!

Pague apenas o que utilizar
*Consulta até para o mesmo dia. 

Mais de 20 Especialidades:
• Cardiologia  • Clínica geral  • Dermatologia  
• Ginecologia   • Neurologia   • O�almologia   

• Ortopedia   • Urologia

Exames: 
• Ultrassonografia   • Laboratoriais   • Cardiológicos   
• Mamografia digital   • Raio X digital   • Tomografia   

• Ressonância magnéca

Estacionamento

GRÁTIS
Aceitamos 

crédito e débito
CARTÕES

Atendimento: 
de segunda a sexta das 7h30 às 17h30 
e aos Sábados das 7h30 às 12h

www.clinicadacidade.com.br

VILA MATILDE
RUA ENGENHEIRO ANDRÉ PAULO, 21
ALTURA DO Nº 56 DA AV. WALDEMAR CARLOS PEREIRA 
(EM FRENTE AO SUPERMERCADO CHAMA)

Central de Atendimento:

(11) 3230-0770        

(11) 95664-2807

*Consultas e exames 
com preços que 
cabem no seu bolso!

R$89,00

cONSULTA
a partir

6 parcelas

check-up
a partir 

R$41,33
p/ mês
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Política & Economia

Ministro do STF abre inquérito para 
investigar declarações de Moro

Ex-ministro pediu demissão e fez acusações contra o presidente
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Celso 
de Mello decidiu na segun-
da(27), abrir inquérito para 
investigar as declarações 
feitas pelo ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro, que pediu de-
missão do cargo e fez acu-
sações contra o presidente 
Jair Bolsonaro. 

A decisão do ministro 
atendeu a um pedido feito 
pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 

na semana passada. Com 
a abertura da investigação, 
uma das primeiras medidas 
será a convocação de Moro 
para prestar depoimento e 
entregar eventuais provas 
de suposta interferência na 
Policia Federal (PF). 

Na sexta-feira (24), du-
rante pronunciamento, Bol-
sonaro negou que tenha 
pedido para o então minis-
tro interferir em investiga-
ções da PF.

André Richter/Agência Brasil 

O presidente Jair Bolsonaro e o agora ex-minis-
tro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro

Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

STF - O ministro também concede à Polícia Fede-
ral prazo de 60 dias para realização de diligência

Quem tem direito ao auxílio emergencial?
O benefício será para
às seguintes pessoas:

» Que estão inscritas no 
CadÚnico até o último dia 
dia 20 de março;

» Que são microempre-
endedores individuais;

» Que são contribuintes 
individuais ou facultativos 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS);

» Que estão na infor-
malidade, sem inscrição 
em programas sociais nem 
contribuir para o INSS;

» Que são inscritos no 
Bolsa Família;

Atenção: O auxílio não 
será pago a quem recebe 
aposentadorias, pensões 
e demais benefícios previ-
denciários, seguro-desem-
prego, benefícios assis-

tenciais como o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) ou outro programa 
federal de transferência de 
renda que não seja o Bolsa 
Família.

Todos os beneficiários 
deverão:

» Ter mais de 18 anos 
de idade e Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ativo;

» Ter renda mensal de 
até meio salário mínimo 
por pessoa (R$ 522,50);

» Ter renda mensal até 
3 salários mínimos (R$ 
3.135) na família inteira;

» Não ter recebido ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2018;

» A renda familiar con-
sidera os rendimentos de 
todos os membros que vi-

vem na mesma residência, 
exceto os pagamentos do 
Bolsa Família.

Como será feito o paga-
mento a mães solteiras?

» Mulheres mães e che-
fes de família poderá rece-
ber R$ 1,2 mil (duas cotas) 
por mês caso se enqua-
drem nos critérios anterio-
res.

O que acontecerá se 
quem recebe o auxílio 
emergencial conseguir 

emprego?
» Beneficiário que, du-

rante a vigência do pro-
grama, for contratado com 
carteira assinada ou vir a 
renda familiar ultrapassar 
o limite continuará a rece-
ber a renda básica emer-
gencial.

AGUARDEAÍ
VEM 

FecomercioSP estima prejuízo de
R$ 3,7 bi nas vendas do Dia das Mães

Previsão considera a
queda nas vendas

devido à quarentena

A Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) estima um 
prejuízo de R$ 3,7 bilhões no 
comércio paulista na sema-
na do Dia das Mães. A pre-
visão considera a queda nas 
vendas devido à quarentena 
decorrente da pandemia da 
covid-19, com grande parte 

dos estabelecimentos co-
merciais de portas fecha-
das. Para o mês, a estimati-
va é que as perdas atinjam 
R$ 19,3 bilhões, uma queda 
de 31% na comparação com 
maio do ano passado.

Para calcular a redução 
de vendas na semana da 
data comemorativa, a fede-
ração contabilizou o desem-

penho de cinco segmentos 
que costumam registrar al-
tas nesse período: lojas de 
móveis e decoração (-92%); 
eletrodomésticos, eletrôni-
cos e lojas de departamento 
(-82%); lojas de vestuário e 
calçados (-72%); supermer-
cados (-14%); farmácias e 
perfumarias (-3%).

A estimativa da entida-

de considerou as vendas 
que serão realizadas por 
delivery, internet e outros 
meios alternativos. No en-
tanto, a FecomercioSP acre-
dita que todos os setores 
sofrerão baixa durante todo 
o mês de maio: lojas de 
móveis e decoração (-91%); 
concessionárias de veículos 
(-78%); autopeças e aces-

sórios (-63%); eletrodomés-
ticos, eletrônicos e lojas de 
departamento (-63%); lo-
jas de vestuário e calçados 
(-62%); materiais de cons-
trução (-15%); outras ativi-
dades (-15%); supermerca-
dos (-13%); e farmácias e 
perfumarias (-12%).

Para a entidade, “esse 
período de crise terá refle-

xos econômicos profundos, 
que vão dificultar a reto-
mada das atividades em 
padrões adequados no mé-
dio prazo. Por outro lado, 
o nível de consumo da po-
pulação reflete não apenas 
o lucro das empresas, mas 
também mede a qualida-
de de vida e bem-estar dos 
consumidores”.
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Educação na Quarentena

Aulas presenciais devem voltar em julho em SP
Enfim a notícia que pais e 

alunos mais esperam: as au-
las presenciais vão voltar em 
julho em São Paulo. O plano 
de reabertura das escolas pú-

blicas do Estado de São Pau-
lo foi apresentado na última 
sexta-feira, 24, em coletiva 
de imprensa com o governa-
dor João Doria e o secretário 

de Educação de SP, Rossieli 
Soares. A reabertura será 
gradual e regionalizada, com 
previsão a partir de julho, 
com a implementação de um 

rodízio de alunos, para que 
seja garantida uma distância 
mínima de segurança en-
tre os estudantes em sala 
de aula e começando pela 

educação infantil (de 0 a 5 
anos), priorizando filhos de 
pais que trabalham fora, e 
depois retomando as aulas 
dos alunos do ensino funda-

mental e médio.
Vale reforçar que se trata 

de uma previsão. Pode ser 
antes de julho como pode 
ser depois, pois tudo depen-
de do andamento da pan-
demia do coronavírus no Es-
tado de SP em abril e maio. 
Dependendo de como for o 
pico da doença, o Centro de 
Contingência do Coronavírus 
pode decidir por antecipar a 
abertura das escolas como 
adiar. 

Públicas x particulares
As regras para a retomada 

das aulas valem para todos 
os colégios públicos estadu-
ais, mas as escolas munici-
pais devem provavelmente 
seguir a mesma estratégia da 
Seduc-SP, de retorno gradu-
al, com foco em diagnóstico 
e estratégia de acolhimento, 
reforço e recuperação. “Nos-
so plano foi elaborado obser-
vando o que outros países 
têm feito para voltar com as 
aulas presenciais”, explica o 
secretário.

No caso das escolas priva-
das, elas não são obrigadas a 
seguir a mesma regra das es-
colas estaduais, mas é uma 
recomendação da Seduc-SP 
que considerem esse mesmo 
cronograma. As escolas par-
ticulares podem montar seu 
próprio calendário, desde 
que cumpram as 800 horas 
exigidas para este ano, já que 
os 200 dias letivos já foram 
flexibilizados. Sendo assim, 
com o fim da quarentena, 
as escolas particulares pode-
riam, tecnicamente, reabrir 
e retomar as suas aulas pre-
senciais.

Contudo, como são em-
presas, só teremos certeza 
de como será a reabertura 
das escolas privadas após o 
dia 8 de maio, quando está 
previsto a divulgação do 
cronograma do “Plano São 
Paulo” pelo governador João 
Dória.

Considerando que hoje, 
na coletiva de imprensa, o 
governador mostrou que os 
índices de isolamento na ca-
pital andam abaixo do espe-
rado, a expectativa é de que 
a reabertura das escolas par-
ticulares não seja feita antes 
de julho, até porque caso as 
taxas de isolamento conti-
nuem caindo, a quarentena 
na capital pode ser estendi-
da pelo governo estadual e 
a flexibilização do isolamen-
to previsto para 11 de maio 
pode ser adiada.

Vale destacar ainda que 
entidades do setor, como a 
Associação Brasileira de Es-
colas Particulares (Abepar), 
foram consultadas durante 
a elaboração do plano de 
reabertura das escolas pela 
Seduc-SP e devem se alinhar 
ao setor público, reabrindo 
as escolas de maneira gradu-
al em julho.

Como vai ser a reabertura
Para alunos de creches e 

unidades de educação infan-
til, o retorno pode ser ante-
cipado, mas isso depende 
do aval do Centro de Con-
tingência do coronavírus de 
São Paulo. Segundo Soares, 
como será feito um rodízio 
de alunos na escola, os pais 
com filhos na educação in-
fantil que trabalham fora te-
rão prioridade nesta primeira 
fase de retomada das aulas, 
desde que comprovem não 
ter com quem deixá-los.
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AGUARDAR
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DONMATAM
NAPAAIA
EANDABS
TESOURA
ETRENA

INDENIZAR
LEILAAV

UMACARRO
TREIOR
RUINDADE

LOCADORAS

Produto
de higiene
para bebês

Grande
apetite ou
vontade

Fala para
que outro
escreva 

(?) Juan,
homem
conquis-

tador

Material
que imita
o couro

(?)-mail,
correio da
internet

Caminha; 
dá passos

Objeto
para cortar

papel

Fornecem
sombra
em dias
de sol

Compen-
sar por

uma perda
sofrida 

Derru-
bado;

tombado

(?)-gigante,
brinquedo
de parques

(?) Momo,
figura do
Carnaval

Estabele-
cimentos

que aluga-
vam filmes

Nascida na
Paraíba

Folhagens
de plantas

Diego (?) Maradona,
ídolo argentino (fut.)

Roedor que vive
em capinzais

Esperar 
Obstáculo
de provas
atléticas

Tiram a
vida de

Loja que
vende pastéis

Camareira
(bras.)

"Ouro", em
"aurívoro"

Consoantes
de "base"
Fazer uma

prece

Animal que
puxa trenós

Sódio
(símbolo)

Sufixo de
"tremor"
Conteúdo
do pneu

Veículo;
automóvel
Fim, em
inglês

(?) Pinheiro,
cantora 
da MPB 

Perver-
sidade;

maldade

A primei-
ra hora

Diminutivo
(abrev.)

3/don — end. 4/auri. 8/ruindade. 9/indenizar.

BBB 20: Com mais de 44% 
dos votos, Thelma é a 

grande campeã do reality

HORÓSCOPO

Visualize as mudanças que dese-
ja na carreira e planeje o futuro. 
O dia convidará à meditação e à 
criatividade. Solte a imaginação, 
produza arte ou cultive a sere-
nidade com práticas espirituais. 
Ritmo lento no trabalho e nas 
relações. Um pouco de distan-
ciamento ajudará a por a cabeça 
no lugar e acalmar o coração. 
Relaxe, respire e troque ideia 
com amigos.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

O carinho dos amigos será fun-
damental hoje. Aproxime quem 
anda distante com palavras mo-
tivadoras. Notícias de longe, co-
nexões internacionais e maior 
abertura social ampliarão sua vi-
são de mundo. Evite julgamentos 
precipitados e confrontos com 
autoridades ou com o chefe. Pra-
zos mais longos diminuirão ten-
sões no trabalho. Pratique nova 
filosofia e fortaleça a fé.

Cultive a paz interior. As respos-
tas que você procura virão de 
maior interiorização e estudos. 
Hora de iniciar cursos, explorar 
temas diferentes, contar com re-
cursos da ciência e apoio de tec-
nologias. Novos modelos de ne-
gócio serão atrativos. Pense em 
como ganhar dinheiro extra para 
bancar novos projetos e manter 
o orçamento estável. Tudo aber-
to no amor!

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

A Lua em seu signo trará empa-
tia com a equipe de trabalho e 
amizades virtuais. Dia acelerado 
nas atividades de grupo. Envol-
vimento com questões sociais 
inspirará alguma forma de con-
tribuição com a coletividade, o 
que poderá acontecer por meio 
do seu trabalho ou de projetos 
de amigos. Cuide de quem você 
ama e espalhe mensagens cari-
nhosas nas redes. 

Tudo acontece na hora em que 
deve acontecer, mas às vezes 
acontece tudo ao mesmo tem-
po, de um jeito surreal, é só ver 
as notícias. Não tem nem como 
entender direito o que rola, mas 
mesmo assim você precisa dar 
um jeito de se virar no meio do 
caos, certo? Use seu feeling e 
não entre na onda da bagunça, 
tá? Sua capacidade de manter a 
mente fria é super bem vinda!

Assuntos íntimos ganharão cores 
em tons quentes com roman-
tismo e fantasias. Talvez não dê 
para realizar os sonhos enquan-
to durar a pandemia. Aproveite 
para viajar no mar das emoções 
com boa música e atividades cria-
tivas. O trabalho estará maçante. 
Você precisará de esforço para se 
concentrar nas tarefas. Em com-
pensação, o amor ganhará altitu-
de. Vá mais fundo! 

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Prazer nas coisas corriqueiras e 
cuidados pessoais anunciam um 
dia calmo, apesar do excesso de 
tarefas domésticas e das solici-
tações familiares. Mantenha a 
rotina disciplinada com atenção 
à saúde e tudo correrá bem. Va-
lerá organizar documentos e não 
deixar a declaração de renda 
para a última hora. Boas notícias 
inspirarão o trabalho. Surgirão 
perspectivas positivas.

Foque nas soluções práticas e 
afaste o pessimismo. Pensar 
positivo será fundamental para 
manter a vida em movimento 
com ideias originais e novos pro-
jetos. Amor com clima carinhoso 
e maior entendimento. Encurte 
distâncias com videochamadas, 
empatia e atitudes solidárias. 
Alguém do passado desper-
tará sonhos. Harmonia com a 
família criará clima protetor. 

Ajuda da família e abastecimento 
da casa trarão conforto. Um antigo 
problema será extinto e porá fim a 
uma situação social incômoda. Re-
solva assuntos do passado e forta-
leça o núcleo familiar. Você poderá 
solucionar pendências financeiras 
e planejar melhor o orçamento. 
Assuma maior responsabilida-
de social. Momento de repensar 
valores e padrões de consumo.

Receberá informações impor-
tantes que inspirarão novos ob-
jetivos e decisões profissionais. 
Acerte documentação e vença 
burocracias, você poderá cum-
prir etapas e procedimentos 
pela internet. Pesquise opções 
e coloque a vida em ordem. Sol, 
Urano e Mercúrio em seu signo 
trarão soluções brilhantes. Co-
mece novo ciclo de vida!

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Lua na área da carreira trará 
projeção. Dia de conquistas no 
trabalho. Afaste pensamentos 
obsessivos com ações criativas e 
maior abertura social. Relações 
virtuais serão estimulantes e ati-
varão a imaginação. Com Vênus 
e Marte em harmonia com seu 
signo, você terá entusiasmo em 
novos projetos, autoconfiança 
no amor e conexões internacio-
nais influentes. Sucesso!

Sentimentos elevados mante-
rão o astral em alta. Alegre o 
coração e crie um clima mágico 
no amor. Conversas inspiradas 
melhorarão o humor e trarão 
esclarecimentos importantes 
numa relação especial. Palavras 
carinhosas poderão diminuir 
tensões familiares. Evite críticas 
neste momento. Com um pouco 
de flexibilidade, será mais fácil 
conviver com as diferenças. 

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PASSATEMPO

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

O Big Brother Bra-
sil 20 chegou 
ao fim na noite 

da última segunda-feira 
(27), e a grande cam-
peã desta edição é Thel-
ma Assis. Ele recebeu 
44,10% dos votos do pú-
blico, e faturou o prêmio 
de R$ 1,5 milhão. Rafa 
Kalimann foi a segunda 
colocada, tendo 34,81% 
dos votos, enquanto 
que Manu Gavassi ficou 
com a terceira coloca-
ção, com pouco mais de 
21,90%. 

De uma forma inédita, 
Tiago Leifert anunciou 
quem seria a campeã no 
jardim da casa. Em seu 
discurso, o apresenta-
dor chegou a ficar visi-
velmente emocionado, 
indo às lágrimas na hora 
de se fechar o programa.

Em seu longo discurso 
antes de dizer quem fi-
caria com o título, Leifert 
falou sobre a trajetória 
de Rafa, de Thelma e de 
como a edição do BBB 20 
foi histórica. Na parte fi-
nal, ele divulgou o resul-
tado: “Uma temporada 
histórica, não podia ter-
minar sem uma vitória 
histórica. Então, o BBB 
20 só pode ser seu. Tem 
que ser seu. Thelma!”.

Por conta da pande-
mia do novo coronaví-
rus, a final do BBB 20 
foi diferente dos últimos 
anos, sem todos os parti-
cipantes no palco. Dessa 
forma, todos os brothers 
que participaram desta 
edição do reality fizeram 
breves participações por 
meio de lives, cada um 
em sua casa.
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CULINÁRIA
INgrEdIENTES:
3 xícaras de arroz cozido
1 lata de seleta de legumes 
(milho, ervilha, batata, ce-
noura etc)
1 peito de frango cozido e 
desfiado
2 tomates picados em cubos
1 cebola média picada em 
rodelas
1 copo de requeijão
1/2 xícara de batata palha
1/2 xícara de queijo mussa-
rela ralado
2 colheres (sopa) de molho 
de tomate
1 colher (sopa) de óleo
sal e pimenta-do-reino a 
gosto

MODO DE PREPARO:

Misture o conteúdo da lata de 
seleta de legumes com o arroz 

cozido, sem levar ao fogo e re-
serve.
Refogue a cebola no óleo, jun-
te o tomate picado, o peito de 

frango desfiado e as 2 co-
lheres de molho de tomate.
Tempere com sal e pimen-
ta-do-reino a gosto.
Em um refratário faça uma 
camada de arroz, uma de 
requeijão e uma de molho 
e repita novamente a mes-
ma sequência, terminando 
com a última camada de 
arroz.
Sobre as camadas prontas, 
espalhar a batata palha e o 
queijo ralado.
Levar ao forno médio por 
no máximo 15 minutos ou 
no micro-ondas na potên-
cia alta por no máximo 6 
minutos.

ARROZ DE FORNO

SUPER-RÁPIDO

Quem nunca ficou na dúvida sobre 
qual a ordem certa de cada 
produto na sua rotina de 
beleza?

DICA De BeLeZA
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SaúdE: Pandemia “Covid-19”

Por Luciano Nascimento  
Agência Brasil

A diretoria da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou hoje 
(28) a aplicação de testes 
rápidos para a detecção 
do novo coronavírus (co-
vid-19) em farmácias. Com 
a decisão, a realização dei-
xará de ser feita apenas 
em ambiente hospitalar e 
clínicas das redes públicas 
e privadas.

“O aumento [dos tes-
tes] será uma estratégia 
útil para diminuir a aglo-
meração de indivíduos [em 
hospitais] e também redu-
zir a procura dos serviços 
médicos em estabeleci-
mento das redes públicas”, 
disse o diretor presidente 
substituto da Anvisa, Anto-
nio Barra Torres.

As farmácias não serão 
obrigadas a disponibilizar 
o teste. O estabelecimen-
to que optar pelo proce-
dimento deverá ter pro-
fissional qualificado para 
realizar do exame.

A realização dos exa-
mes não servirá para a 
contagem de casos do co-
ronavírus no país. Em seu 

voto, Barra Torres, que foi 
o relator do processo, des-
tacou ainda que o teste 
não terá efeito de confir-
mação do diagnóstico para 
o coronavírus, uma vez 
que há a possibilidade de 
o teste apontar o chamado 
“falso negativo”, quando o 

paciente é testado ainda 
nos primeiros dias de sin-
tomas.

“Os testes imunocro-
matográficos não possuem 
eficácia confirmatória, são 
auxiliares. Os testes com 
resultados negativos não 
excluem a possibilidade de 

Medida visa diminuir aglomeração de pessoas em hospitais

Anvisa aprova testes rápidos para
Covid-19 em farmácias

infecção e os positivos não 
devem ser usados como 
evidência absoluta de in-
fecção, devendo ser reali-
zados outros exames labo-
ratoriais confirmatórios”, 
disse.

A liberação dos testes 
rápidos em farmácias en-

frentava resistências, devi-
do a questões sanitárias e 
ligadas também à eficácia 
dos exames. Ao comentar 
a aprovação da realização 
dos testes em farmácias, 
Barra Torres lembrou que 
esses testes vêm sendo 
feitos por determinação de 

alguns governos locais.
A liberação desses tes-

tes será temporária e deve 
permanecer no período de 
emergência de saúde pú-
blica nacional decretado 
pelo Ministério da Saúde 
em 4 de fevereiro deste 
ano.

São Paulo tem mais 224 mortes por coronavírus em 24 horas
Governo teme que baixa taxa de isolamento leve a aumento de óbitos

O número de óbitos por 
coronavírus no estado de 
São Paulo cresceu 12%, 
com o registro de mais  224 
mortes entre ontem (27) e 
hoje (28). Com isso, o esta-
do agora soma 2.049 mor-
tes por coronavírus desde 
o início da pandemia.

Já o número de casos 
cresceu 11% em 24 horas, 
passando de 21.696 para 
24.041. Segundo o secretá-
rio estadual da Saúde, José 
Henrique Germann, a taxa 
de isolamento social no es-
tado de São Paulo chegou 
ontem a apenas 48%. O 
isolamento social no esta-
do tem diminuído nos últi-
mos dias, o que ajuda a au-
mentar o número de casos 
e de óbitos e de ocupação 
de leitos hospitalares.

“Não há dúvida de que o 

contato social, o isolamen-
to social, o distanciamento 
social menor [abaixo de 
50%, valor considerado 
satisfatório pelo governo], 
são casos a mais e, casos 
a mais significam óbitos a 
mais. Estamos trabalhando 
em alerta amarelo. A taxa 
de ontem foi de 48%. Mais 
uma vez descemos abaixo 
de 50%. Isso é muito peri-
goso e temos que reverter 
esse quadro”, disse o se-
cretário. A taxa considera-
da ideal é acima de 70%.

“Se temos isolamento 
social de 50% a mais, você 
tem impacto na curva de 
infectados, de doentes e 
de óbitos. [Com] menos 
que isso é muito difícil. 
Quanto mais isolamento, 
melhor”, disse o infectolo-
gista David Uip, coordena-

dor do Centro de Contin-
gência do Coronavírus em 
São Paulo.

Há ainda 1.437 pessoas 
internadas em unidades 
de terapia intensiva (UTIs) 
e 1,8 mil em enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos 
no estado chegou a 61,6% 
em UTIs e 44,5% em en-
fermarias. Na Grande São 
Paulo, o número é muito 
superior e preocupa o go-
verno: a taxa de ocupação 
em UTIs está em torno de 
81% e é de 70% em enfer-
marias.

“A taxa de ocupação 
nas nossas UTIs está che-
gando a mais de 80%, o 
que passa a ser um dado 
de risco. Um dado ideal 
de segurança de UTI é que 
ele fique sempre abaixo 
desse número”, afirmou 

o secretário municipal da 
Saúde de São Bernardo do 
Campo, Geraldo Reple. “A 
média de permanência de 
um doente com covid-19 

positivo em uma UTI é de 
mais de 15 dias. Isso quer 
dizer que, em um leito de 
UTI, é possível colocar dois 
pacientes por mês. Então, 

estamos chegando em um 
limite altamente perigo-
so”, acrescentou.

Por Elaine Patricia Cruz 

Agência Brasil.

No Palácio dos Bandeirantes, Germann, secretário da saúde, informou 
que o Estado bateu novo recorde de óbitos num intervalo de 24 horas



São Paulo/SP - Abril/20206

Durante a pandemia do 
novo coronavírus , muitos 
serviços tiveram que ser 
cancelados ou adiados. E 
os shows , festas e eventos 
foram os primeiros a pas-
sarem por essas medidas, 
já que reúnem uma grande 
aglomeração de pessoas. 

Para quem já tinha in-
gressos comprados para 
eventos durante o período 
de isolamento social , nem 
tudo está perdido. Os con-
sumidores têm direito a 
reembolso ou a participar 
do evento em questão em 
outro momento. 

Antes de mais nada, 
porém, os órgãos de de-
fesa do consumidor reco-

Show e festa cancelados por coronavírus? 
Consumidor pode pedir reembolso

mendam que este é um 
momento de negociação. 

A situação de pandemia 
do novo coronavírus é sem 

precedentes e excepcional 
tanto para empresas quan-

to para clientes e, por isso, 
entrar em um acordo é 
sempre a melhor solução.

Show, festas e eventos 
cancelados

No caso de shows, 
festas e eventos, as em-
presas podem optar pelo 
adiamento ou cancela-
mento. Se o evento for 
cancelado, os consumi-
dores têm direito a reem-
bolso do valor já pago.  
Caso o show ou festa seja 
adiado, o cliente pode per-
manecer com o convite 
para usar na próxima data. 
Se ele não puder compare-
cer, porém, ainda pode pe-
dir pelo reembolso. O Ins-

tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor ( Idec ) afir-
ma que a escolha, nesse 
caso, é sempre do cliente. 

“Ainda que as empresas 
ofereçam apenas uma ou 
outra solução, é o consu-
midor quem escolhe a so-
lução que mais lhe atende, 
conforme artigo 35 do Có-
digo de Defesa do Consu-
midor”, informa o órgão. 
A orientação também vale 
para festas de formatura 
e casamento , nos quais a 
promotora do evento pode 
adiar a comemoração ou 
reembolsar o consumidor.

Por Dimitria Coutinho

economia.ig.com.br

Prefeitura libera aplicação de vacina da gripe em motoboys

Vacinação para a categoria foi autorizada e está 
liberada desde segunda-feira(27)

A prefeitura de São 
Paulo incluiu os motoboys 
entre as categorias que po-
dem receber gratuitamen-
te a vacina contra a gripe. 
Para tomar uma dose, o 
profissional deverá ir até 
um posto de vacinação e 
apresentar um compro-
vante de que exerce a fun-
ção – pode ser a carteira de 
trabalho, a carteirinha do 
sindicato, o cadastro em 
qualquer plataforma de 
transporte, ou a inscrição 

O Lollapalooza Brasil, festival que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril no Au-
tódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiado para 4, 5 e 6 de dezembro de 
2020 por causa do coronavírus

de microempreendedor. 
“Para a nossa catego-

ria, é uma grande vitória 
pela importância da vacina 
da gripe para os profissio-
nais que estão trabalhan-
do mais do que o dobro e 
expostos ao coronavírus, 
devido ao isolamento da 
população”, destacou o 
presidente do Sindimo-
toSP, Gilberto Almeida dos 
Santos.

A Secretaria municipal 
da Saúde recomenda que 

os profissionais motoci-
clistas procurem a unidade 
básica de saúde (UBS) mais 
próxima de sua residência 
ou trabalho e levem tam-
bém, se possível, a cartei-
ra de vacinação ou cartão 

do Sistema Único de Saú-
de (SUS) – ambos não são 
obrigatórios, mas impor-
tantes para registro. 

Por Bruno Bocchini 

Agência Brasil


