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Política & Economia

Governo de SP anuncia retomada 
das aulas para 8 de setembro

O Governador João Do-
ria anunciou na quarta-feira 
(24) que a retomada de au-
las presenciais em todos os 
níveis de ensino das redes 
pública e particular está 
previsto para o dia 8 de 
setembro. Na primeira de 
três etapas, as salas terão 
ocupação máxima de 35%, 
com revezamento de estu-
dantes durante a semana 
e sob rígidos protocolos de 
segurança definidos no Pla-
no São Paulo de indicadores 
de saúde. 

“O Governo de São Paulo 
apresenta um plano conso-
lidado, gradual, cuidadoso 
e seguro de volta às aulas. 
Todas as decisões serão 
compartilhadas com o Co-
mitê de Saúde para garantir 
prevenção e segurança a 
alunos, professores e fun-
cionários das redes pública 
e privada de ensino. Será 
uma volta gradual e respon-
sável, que tem como princí-
pio fundamental garantir a 
saúde e a vida dos alunos e 
profissionais de Educação”, 
afirmou Doria. 

O cronograma de rea-
bertura das escolas está 
diretamente condicionado 
às fases de flexibilização do 
Plano São Paulo. A retoma-
da das aulas presenciais só 
vai acontecer se todas as 
regiões do estado perma-
necerem na etapa amarela 
- a terceira menos restritiva 
segundo critérios de capaci-
dade hospitalar e progres-
são da pandemia - por 28 
dias consecutivos. 

“Vinte e oito dias de fase 
amarela estará indicando 

A Câmara dos Deputados 
concluiu nesta quarta-feira 
(24) a votação do projeto de 
lei que modifica o Código de 
Trânsito Brasileiro. Entre as 
alterações está o aumento 
da validade da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
para dez anos e vinculação 
da suspensão do direito de 
dirigir por pontos à gravida-
de da infração. A matéria se-
gue para o Senado. 

De origem do Poder Exe-
cutivo, o projeto foi entre-
gue à Câmara pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em junho 
do ano passado. Na votação 
desta tarde, parlamentares 
aprovaram um dos 13 des-
taques que pretendiam al-
terar o texto. Foi retirado o 
trecho que previa o prazo de 
cinco anos para os condu-
tores que exercem ativida-
de remunerada em veículo, 
como motoristas de ônibus 
ou caminhão, taxistas ou 
condutores por aplicativo 
serem submetidos a exames 
médicos e avaliações psico-
lógicas.

O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo do 
deputado Juscelino Filho 
(DEM-MA), que estabelece a 
validade de dez anos da CNH 
para condutores com até 50 
anos de idade. Atualmente, 
o prazo é de cinco anos, in-
dependentemente da ida-
de do motorista. A validade 
da habilitação continuará 
de cinco anos para aqueles 
com idade igual ou superior 
a 50 anos. A renovação a 
cada três anos, atualmente 
exigida para aqueles com 65 
anos ou mais, passa a valer 
apenas para os motoristas 
acima de 70 anos.  

Pontuação
O deputado Juscelino Fi-

lho definiu uma escala com 
três limites pontuação para 
que a CNH seja suspensa: 
com 20 pontos, se o con-
dutor tiver duas ou mais in-
frações gravíssimas; com 30 
pontos, se tiver apenas uma 
infração gravíssima; ou 40 
pontos, se não constar entre 
as suas infrações nenhuma 

Projeto do Executivo segue para análise do Senado

Câmara aumenta validade 
da CNH para 10 anos

infração gravíssima. 
“Em que pese a alegação 

do governo de que o limite 
atual é bastante rigoroso, 
principalmente para aque-
les que exercem atividade 
remunerada ao volante, 
entendemos que a simples 
ampliação do limite pode 
estimular o cometimento de 
infrações que atentam con-
tra a vida e a integridade fí-
sica das pessoas”, argumen-
tou Juscelino Filho. 

A proposta do governo 
proposta alterava, de 20 
para 40, o limite máximo de 
pontos que um motorista 
pode acumular, em até 12 
meses, sem perder a licença 
para dirigir.

Cadeirinha para
transportar crianças
Parlamentares estabe-

leceram multa para quem 
transportar criança de até 
10 anos, que ainda não atin-
giram 1,45 m de altura, sem 
a cadeirinha de segurança. 
Pelo texto, o descumprimen-
to desta regra ocasionará 
uma multa correspondente 
a uma infração gravíssima. 

Com a determinação, 
deputados derrubaram o 
trecho do projeto do gover-
no que previa apenas ad-
vertência por escrito, sem a 
multa, aos condutores que 
transportarem crianças de 
até 7 anos sem a cadeirinha.

Exame de aptidão
física e mental

A medida prevê que os 
exames de aptidão física e 
mental e de avaliação psico-
lógica deverão ser realizados 
por médicos e psicólogos 
peritos examinadores, res-
pectivamente com titulação 
de especialista em medicina 
do tráfego e psicologia do 
trânsito, conferida pelo res-
pectivo conselho profissio-
nal.

Pelo texto, médicos e 
psicólogos terão três anos 
a partir da publicação da lei 
para obterem essa especiali-
zação.

Por Heloisa Cristaldo 

Agência Brasil 

Cronograma é válido para escolas públicas e privadas, do ensino infantil ao superior, e está atrelado à permanên-
cia de todas as regiões na fase amarela do Plano SP

uma estabilização consoli-
dada, esperamos que vá-
rias regiões já estejam nas 
etapas verde ou azul. Esse 
período é o que vai indicar 
uma situação de segurança. 
Nós teremos os meses de 
julho e agosto para fazer as 
avaliações a cada ciclo de 
15 dias”, explicou o Coorde-
nador do Centro de Contin-
gência do coronavírus, Car-
los Carvalho. 

O programa para reto-
mada das aulas presenciais 
foi detalhado pelo Secretá-
rio de Estado da Educação, 
Rossieli Soares. Ele se re-
cupera em casa após ficar 
internado por complicações 
decorrentes da COVID-19 e 
fez uma apresentação via 
teleconferência. 

“Especialmente após a 
pandemia, a educação será 
ainda mais importante em 
todas as suas dimensões, do 
ensino infantil ao superior e 
complementar. Por isso, o 
plano de retorno é tão im-
portante, com segurança e 
dentro do que é estabele-
cido pelas autoridades de 
saúde”, declarou Rossieli. 

O Governo do Estado 
estima que o sistema edu-
cacional paulista envolva 
12,3 milhões de alunos da 
educação infantil, básica, 
superior e profissionalizan-
te, além de 1 milhão de 
professores e demais pro-
fissionais. A partir de 8 de 
setembro, cada escola po-
derá trabalhar com até 35% 
da capacidade total em sala 
de aula. 

Ou seja, em uma unida-
de escolar com mil estu-

dantes, somente 350 pode-
rão ter aulas presenciais a 
cada dia, enquanto que os 
demais continuarão a cum-
prir atividades remotas. 
Cada escola deverá definir 
o revezamento de alunos, e 
cada estudante deverá ter 
ao menos um dia de aula 
presencial por semana. 

A definição do reveza-
mento levará em conta a 
capacidade física de cada 
unidade escolar. As insti-
tuições de ensino ou rede 
terão autonomia para esco-
lher as melhores estratégias 
junto com a comunidade 
escolar ou acadêmica. As 
prefeituras são autônomas 
para regulamentar o plano 
de retomada a partir do dia 
2 de julho. 

Evolução de etapas 

Na segunda etapa, a 
previsão é que até 70% dos 
alunos poderão voltar às es-
colas. A meta será cumprida 
se ao menos 10 dos 17 De-
partamentos Regionais de 
Saúde do Estado permane-
cerem por 14 dias consecu-
tivos na fase verde - quarta 
etapa com restrições mais 
brandas - do Plano São Pau-
lo. 

Para chegar à tercei-
ra etapa, que vai englobar 
100% dos alunos, será ne-
cessário que ao menos 13 
dos 17 Departamentos Re-
gionais de Saúde estejam 
por outros 14 dias na fase 
verde. Se uma região regre-
dir para as fases mais restri-
tivas - vermelha e laranja 1 
e 2, consideradas de alerta 
máximo e controle - a re-

abertura das escolas será 
suspensa em todas as cida-
des daquela área. 

A educação complemen-
tar, que abrange cursos li-
vres e não é regulada pelo 
Estado, seguirá o faseamen-
to regionalizado do Plano 
São Paulo. Assim, o funcio-
namento de escolas de idio-
mas, música e atividades 
diversas já está autorizado 
nas regiões que atingirem 
os indicadores de saúde exi-
gidos para classificação na 
fase amarela. 

Protocolos de segurança 

As escolas vão obedecer 
a rígidos protocolos de se-
gurança para a reabertura. 
Entre eles, estão o distan-
ciamento de 1,5 m entre as 
pessoas, inclusive na sala 
de aula, com exceção da 
educação infantil; recreios e 
intervalos com revezamen-
to das turmas em horários 
alternados; horários de en-
trada e saída escalonados 
para evitar aglomerações; 
veto a feiras, palestras, se-
minários e competições es-
portivas. 

Medidas específicas de 
higiene pessoal também 
devem ser adotados nas 
escolas, como distribuição 
de EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) para 
professores e funcionários, 
uso obrigatório de máscara 
nas instituições de ensino e 
no transporte escolar, for-
necimento de água potável 
em recipientes individuais e 
higienização frequente das 
mãos com água e sabão ou 
álcool em gel. 
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Educação na Quarentena

Arraiá do Colégio Vila Matilde Objetivo
O Colégio Vila Matil-

de Objetivo, localizado na 
Zona Leste/SP, não deixou 
que a pandemia do novo 
coronavírus e, principal-
mente, a quarentena jo-
gassem um balde de água 
fria em sua “fogueira Juni-
na”. Pensando em manter 
a tradicional “festa caipi-
ra”, a direção da escola, 
em parceria com os pro-
fessores e alunos, decidiu 
inovar e fazer um Arraiá 
virtual.

“Nós do Colégio Vila 

Matilde sempre nos preo-
cupamos com o bem estar 
de nossos alunos, e ago-
ra com a pandemia, ain-
da mais, estamos com as 
aulas on-line, desde que 
tudo isso começou, sem-
pre atentas ao que os alu-
nos estão sentindo, uma 
das principais tristeza de-
les era saber que esse ano 
não haveria Festa Junina,  
que eles não ajudariam 
nos enfeites da festa. Os 
alunos do 3º Ano do Ensi-
no Médio, estavam muito 

chateados por ser o últi-
mo ano deles no Colégio 
e não poderiam fazer uma 
quadrilha maluca com ca-
samento que eles tanto 
gostam, enfim estavam 
tristes por não poderem 
viver essa alegria que a 
festa traz. Para minimizar 
um pouco essa tristeza de-
cidimos fazer uma festa ju-
nina diferente, durante as 
semanas que antecederam 
a festa os professores ensi-
navam receitas, brincadei-
ras e decorações juninas, 

e até mesmo as danças, 
e as famílias reproduziam 
em suas casas, e tudo isso 
foi sensacional porque as 
famílias se uniram, deco-
raram suas casas, fizeram 
as receitas, construíram 
juntos as brincadeiras, e 
puderam passar um mês 
diferente.

Como nosso lanche, 
principalmente o de per-
nil, é super tradicional em 
nossas festas e as famílias 
sempre elogiam muito, de-
cidimos também comparti-

No último sábado(20) foi realizada a Festa Junina Live
lhar com elas esse momen-
to, vendemos Kits juninos 
com nossos deliciosos lan-
ches, caldos, vinho quente 
e quentão, e as famílias 
puderam ir retirar seus Kits 
enquanto aproveitavam 
as Lives. Tivemos amigos 
tocando a tarde toda, e 
foram transmitido através 
do Instagram e Facebook, 
fizemos entradas na Live  
com os alunos e familiares, 
vestidos de caipira, com 
as casas decoradas. Tive-
mos sorteio de brindes de 

nossos amigos e patrocina-
dores. Enfim tivemos uma 
tarde diferente onde es-
quecemos um pouco toda 
essa tristeza que estamos 
vivendo.

Agradecemos muito 
a todas as famílias que 
participaram, aos nossos 
amigos cantores, aos pa-
trocinadores e todos os 
professores que engajaram 
as famílias nessa festa que 
foi um sucesso” declarou 
Liliam Claudino, Diretora 
do colégio.

A aluna Katarina Montanheri Morais veio retirar seu Kit

Liliam Claudino e Silvia Evangelista, diretoras do colégio

Srª Neusa e Sr Claudino preparando os deliciosos  lanches

Pais, alunos e professores postaram nas redes sociais 
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COMPARAÇÃO À GRAZI 
MASSAFERA PREOCUPA 

RAFA KALIMANN

HORÓSCOPO

Sua determinação vai permitir que 
você avance na carreira, especial-
mente nesta semana. Talvez re-
ceba um incentivo nas finanças, o 
que também pode ser visto como 
um avanço, né? Se estiver só, é 
provável que se interesse por pes-
soa comprometida. Deus me livre! 
No amor, cobre menos do seu 
bem! Já a intimidade estará pe-
gando fogo. Cores: branco e azul-
-marinho. Números: 12, 29 e 55.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Virgem, meu querido, nesta 
semana você saberá ter ideias 
criativas para aplicar no seu fu-
turo profissional. Arrase! Só não 
trabalhe além da conta para não 
prejudicar a saúde, combinado? 
A fase também é propícia para 
abandonar vícios ou começar 
dieta. A dois, estimule a cumplici-
dade e invista na sedução.Cores: 
preto e branco. Números: 14, 31 
e 47.

De olho no seu sucesso, você 
deverá batalhar para bater suas 
metas. Vai que é tua! Só tome 
cuidado com a tentação da fofo-
ca, tá? Nada de falar mais que a 
boca e perder o limite. A semana 
também traz uma promessa de 
boa notícia ligada a um familiar. 
No amor, terá muita sintonia, 
desde que mantenha o ciúme 
bem longe.Cores: azul-marinho 
e pink. Números: 28, 53 e 56.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Você deverá selar boas alianças no tra-
balho! Mas, é melhor não misturar ami-
zade com grana, seja para socorrer ou 
pedir socorro. Mudar seu visual vai tur-
binar seu astral, aproveite o momento 
para apostar em um skin care poderoso, 
em uma make linda ou até naquele cor-
te de cabelo que você tá enrolando pra 
fazer desde o começo da quarentena. 
Na união, a dica é valorizar as afinidades 
com quem você ama. Cores: lilás e ama-
relo. Números: 11, 18 e 55.

Caprica, sei que você ama trabalhar 
e fazer tudo, mas dividir as tarefas 
vai fazer o serviço decolar nesta se-
mana: aposte nisso! Também é uma 
boa hora para doar ou descartar o 
que não usa mais. Desapega! Sauda-
de de pessoa querida deverá apertar. 
Se isso acontecer, faça contato, mes-
mo que seja virtualmente. O amor 
estará protegido e palavras picantes 
vão esquentar o sexo! Cores: azul-
-vivo e branco. Números: 08, 16 e 24.

Como terá facilidade para aprender 
nesta semana, que tal começar um 
curso, Sagita? Uma notícia ruim é 
que sua rotina poderá aborrecer 
você, então vale apostar em coisas 
novas para não cair nessa melan-
colia. O apoio familiar será essen-
cial para concretizar um sonho. No 
amor, tudo lindo, tudo azul! Mas, se 
seu coração está aberto, ele poderá 
balançar por colega: tome cuidado! 
Cores: branco e rosa. Números: 07, 
32 e 42.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Com pique renovado, você vai 
dar conta das pendências e mu-
dar o que for preciso no traba-
lho. Brilha, meu cristalzinho! 
Só tente controlar melhor seus 
gastos, combinado? O romance 
estará gostoso nesta semana, 
desde que você não alimente as 
discussões. Além disso, uma boa 
dica é investir mais em jogos de 
sedução!Cores: bege e verme-
lho. Números: 09, 17 e 34.

Peixinhos, vocês saberão organi-
zar suas coisas com entusiasmo 
e dedicação nesta semana! O 
trabalho em equipe estará aben-
çoado, então vale apostar nisso! 
Também é provável que consiga 
quitar dívida - só não vai fazer 
outra depois, valeu? Na união, 
o clima de aconchego vai pre-
dominar, mas será preciso es-
pantar o ciúme. Cores: laranja e 
azul-vivo. Números: 01, 17 e 45.

Esta é uma ótima fase para quem 
trabalha em casa ou tem socieda-
de com parente: sua experiência 
vai te ajudar! Você poderá sentir 
mais energia para correr atrás do 
que quer. Também pode contar 
com a sorte ao negociar algum 
bem. No romance, demonstre 
o que sente e dê apoio à pessoa 
amada. Cores: verde e prata. Nú-
meros: 24, 35 e 52.

Tourinhos, com criatividade, vo-
cês vão querer aprender tudo o 
que puderem no serviço. Talvez 
venha algum lucro com algo que 
encara como hobby. Nunca criti-
quei! Se usar seu charme, con-
seguirá o que quiser da sua alma 
gêmea. Se estiver solteiro(a), 
possível que sinta atração por 
pessoa amiga. Cores: amarelo e 
marrom. Números: 26, 34 e 55.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Você vai se mostrar ambiciosa(o) 
e muito a fim de correr atrás dos 
seus sonhos. Aproveite essa ener-
gia! Porém, poderá se desenten-
der com alguém próximo, então 
evite discussões desnecessárias. 
É possível que namoro a distância 
emplaque - afinal, nesse tal de iso-
lamento, é o que dá pra fazer, né? 
No romance, o clima é propício para 
planejar o futuro. Cores: vermelho 
e branco. Números: 03, 22 e 41.

Esta semana será um ótimo período 
para estudar, esteja você trabalhan-
do ou não. Além disso, um colega 
experiente poderá lhe passar con-
selhos valiosos - ouça e anote tudi-
nho com atenção! Você também 
terá pique para resolver assuntos 
da casa ou com a família. No amor, 
o momento é de perfeita conexão 
com sua cara-metade e sexo quen-
te! Credo, que delícia! Cores: preto 
e laranja. Números: 13, 50 e 60.

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)
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CULINÁRIA JUNINA
INGrEdIENTES:
1 ovo
1 copo (americano) de 
leite
1 copo (americano) de 
fubá
1 copo (americano) de 
açúcar
1/2 copo (americano) 
de óleo
1 copo (americano) 
farinha de trigo
1 colher de fermento 
em pó
goiabada em pedaços
erva-doce a gosto

MOdO dE PrEPArO
Misture no liquidificador 

o ovo, o leite, o óleo, o 
açúcar, o fubá e bata bem.

Despeje a mistura em 
uma tigela, e misture 
com a farinha e o 
fermento em pó.
Despeje a massa em 
uma forma untada com 
manteiga e farinha, 
e acrescente uma 
camada de goiabada. 
Repita este processo 
até preencher toda a 
forma.
Leve ao forno médio 
(180° C), preaquecido, 
por 40 minutos.

BOLO DE FUBÁ COM 

GOIABADA

Rafa Kalimann está fe-
liz da vida desde que foi 
contratada pela Globo 
e está ansiosíssima para 
começar a atuar. Porém, 
algo vem preocupando-a: 
a comparação. Por ter saí-
do do Big Brother Brasil e 
iniciado agora sua carreira 
de atriz, muita gente está 
dizendo que ela é a nova 
Grazi Massafera, que teve 
um começo bem parecido 
na Globo. A loira também 
participou do reality show 
e agora está brilhando nas 
novelas da emissora. Rafa 
realmente a tem como 
inspiração, mas diz ficar 
com medo de os fãs colo-
carem expectativas mui-
to altas nela logo de cara 
por fazerem esse tipo de 
associação. Em conversa 
com a revista Marie Clai-
re, a influenciadora digital 
comentou sobre o assun-
to. “Eu entendo (a com-
paração), mas ao mesmo 
tempo quero que as pes-
soas entendam que Gra-
zi e eu temos trajetórias 
de vida diferentes. Ela me 
inspira, mas estou come-
çando a escrever minha 
história agora. Me preo-
cupo com a expectativa 
agora, porque eu espero 

colher frutos daqui a al-
guns anos”, explicou. Em 
entrevista para a Quem, 
Rafa Kalimann contou que 
sempre teve o sonho de 
ser atriz e agora finalmen-
te vai poder realizá-lo com 
essa oportunidade que a 
Globo deu. “Foi tudo mui-
to rápido. Perguntaram se 
eu tinha interesse e eu fa-
lei que sim, totalmente. Já 
assinamos logo o contrato, 
as peças se encaixaram 
perfeitamente. Tudo fluiu”, 
disse. A influencer duran-
te o bate-papo relembrou 
que já fez curso de teatro 
em Iturama, Minas Gerais, 
para melhorar sua desen-
voltura, e também aos 14 
anos integrou a famosa Es-
cola de Atores Wolf Maya, 
quando foi morar em São 

Paulo para iniciar a carrei-
ra de modelo. Porém, era 
seu pai quem pagava tudo 
e acabou passando por 
dificuldades financeiras, 
portanto a ex-sister não 
conseguiu realizar o sonho 
de ser artista naquela épo-
ca. “Eu morava em repú-
blica de modelos. Meu pai 
pagava o aluguel, me dava 
R$ 120 por mês e paga-
va o meu curso de teatro, 
mas em determinado mo-
mento não conseguiu mais 
pagar. Eu até trabalhava 
como modelo, mas não ga-

nhava nada. No começo da 
carreira, tudo era portfólio, 
então as dificuldades fo-
ram apertando muito por 
causa disso. Eu tive que 
voltar para Minas”, con-
tou. Mesmo assim, a pai-
xão pela atuação não mor-
reu e Rafa já está ansiosa 
para começar os primeiros 
trabalhos. Por conta da 
pandemia de coronavírus, 
ela passará por uma pre-
paração online, mas ela já 
está iniciando os estudos 
por si só. “Eu já comecei a 
pesquisar na internet, ler 
minhas apostilas da minha 
época do curso de tea-
tro... Estou na expectativa, 
penso nisso vinte e quatro 
horas por dia. É um gran-
de sonho que está come-
çando a se realizar e que-
ro estar preparada. Quero 
agarrar essa oportunidade 
com todas as minhas for-
ças e fazer tudo com mui-
to respeito para solidificar 
a minha carreira de atriz”, 
garantiu. 

DICA De BeLeZA
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Dias frios deixam a pele 
mais ressecada e cuidados 
são necessários

Dermatologista explica 
que alguns hábitos devem 
ser deixados de lado e ou-
tros devem ser adotados 
para que o ressecamento 
não vire uma doença de 
pele.

O cuidado com a pele 
deve ser diário, mas é no 
outono e no inverno que a 
atenção à hidratação deve 
ser redobrada. Isso porque 
nesse período, alguns fa-
tores colaboram para que 
a pele fique mais resse-
cada como a chegada das 
temperaturas mais frias, 
baixa umidade do ar, a di-
minuição da transpiração 
e banhos mais quentes e 
prolongados, aumentando 
assim a remoção da oleo-
sidade da pele. É comum 
também que as pessoas 
diminuam a ingestão de 
líquidos, o que também 
prejudica a hidratação da 
pele. 

É importante lembrar 
que há alguns cuidados 
básicos que não devem ser 
ignorados, como ter um 
sabonete e um hidratan-
te específico para o rosto 
e outro para o corpo. “Os 
sabonetes convencionais 
têm pH alcalino, que altera 
a camada lipídica da pele, 
podendo causar resseca-
mento e irritação cutânea. 
Muitas vezes, orientamos 
o uso do sabonete de gli-
cerina. Preferencialmente 
os sabonetes líquidos têm 
um pH mais adequado do 
que os sabonetes em barra 
e ressecam menos a pele. 
Outra possibilidade para 
peles mais sensíveis seriam 
os Syndet, um tipo de de-
tergente sintético que con-
tém menos de 10% de sa-
bonete e tem um pH entre 
5,5 e 7, que irrita menos a 
pele.”, explica a Dra. Eliana 
Antiqueira dermatologista 
do São Cristóvão Saúde.

E quem não gosta de 

A Prefeitura de São 
Paulo apresentou nesta 
terça-feira (23/06) os pri-
meiros dados do inquérito 
sorológico realizado com 
moradores da capital so-
bre o novo coronavírus. 
Segundo o mapeamento, 
9,5% da população já pode 
ter sido infectada pelo co-
vid-19 na capital, ou seja, 
1,16 milhão de pessoas. A 
margem de erro é de 1,7%. 

“Nosso objetivo é co-
nhecer a situação sorológi-
ca da população da cidade 
de São Paulo estimando a 
real letalidade e direcio-
nando novas estratégias. 
Ou seja, identificarmos o 
número de suscetíveis e 
planejarmos a volta gra-
dativa das atividades na 
cidade em função dos re-
sultados que o inquérito 
apresenta”, explicou o se-
cretário municipal de Saú-
de, Edson Aparecido. 

Para realização da pes-
quisa, foram sorteadas 12 
pessoas no perímetros de 

Prefeitura apresenta primeiros dados do inquérito 
sorológico realizado com moradores da capital  

A Zona Leste lidera, com 12,5% 
da população com anticorpos 

contra o coronavírus

Mapeamento aponta que 1,16 milhão de pessoas podem ter sido infectadas pelo covid-19 na cidade de São Paulo

cada uma das 472 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
numa base de dados de 3,3 
milhões de domicílios. Os 
testes imunocromatográ-
ficos igm/igg com punção 
periférica (coleta de san-
gue) foram realizados em 
5.664 pessoas para aná-
lise a partir do soro com 
um grau de confiabilidade 
de 99%, diferente do teste 
rápido que dá um grau de 
confiabilidade que não ul-
trapassa 66%. 

O inquérito foi aprova-
do pelos comitês de ética 
da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e do Mi-
nistério da Saúde. Os exa-
mes foram realizados no 
LabZoo (laboratórios da 
Prefeitura), com a coleta 
e todo questionário feitos 
pelos profissionais das 472 
UBSs. 

Segundo o secretário 
Edson Aparecido, o inqué-
rito será feito em cinco 
fases. “Essa fase que esta-
mos apresentando hoje é 

a fase zero. Teremos mais 
quatro fases a cada 15 dias 
com o mesmo número de 
pessoas sorteadas”, expli-
cou. 

Boletim do Município 
Segundo dados do bo-

letim informativo diário 
sobre a situação do novo 
coronavírus na capital pau-
lista, a cidade tinha até on-
tem (22/06) 118.708 casos 
confirmados. 

“Isso nos dá uma grau 
de confiabilidade bastante 
importante e permite che-
garmos às conclusões de 
que os processos, inclusive 
os de flexibilização, estão 
sendo pautados exatamen-
te por esses números”, dis-
se o secretário de Saúde, 
Edson Aparecido. “A litera-
tura e os resultados apre-
sentados nos mostram que 
de 80 a 85% das pessoas 
não apresentam sintomas 
nenhum, são assintomá-
ticos. E de 10 a 15% das 
pessoas são aquelas que 
precisam de tratamento”, 

completou. 
Índices de prevalência 

da infecção pelo vírus 
Veja os índices de pre-

valência da infecção pelo 
vírus em maiores de 18 
anos por região: 

Centro/Oeste: 10,7% 
Leste: 12,5% 
Norte: 8,4 
Sudeste: 8,2% 
Sul: 7,5% 
Total na cidade: 9,5% 
Segundo o secretário 

Edson Aparecido, inquéri-
tos sorológicos como esse 
também foram feitos na 
Espanha, Itália e França. 
“Na França os resultados 
apontaram 4% de preva-
lência e Espanha e Itália re-
gistraram 5%. O que mos-
tra que a cidade de São 
Paulo tem quase o dobro 
de prevalência em relação 
a esses países pesquisados 
na Europa”, disse. 

A partir do inquérito 
sorológico também será 
possível identificar a real 
letalidade da doença. 

um banho quente no frio? 
Mas esse banho pode ser 
agradável sem que seja tão 
quente a ponto de deixar 
a pele vermelha e não tão 
demorado a ponto de en-
rugar os dedos das mãos. 
Em dias frios é bom evi-
tar tomar mais de um ba-
nho por dia, assim como 
as buchas. Após o banho 
é possível notar a pele re-
puxando de tão ressecada, 
então, deve-se hidratar o 
rosto e o corpo logo após. 
Vale lembrar que todo tipo 
de pele deve ser hidrata-
da. “As peles oleosas, por 
exemplo, também preci-
sam de hidratação e, nesse 
caso, o ideal são os produ-
tos oil free nas áreas de 
maior oleosidade (face e 
tórax).”, disse a dermatolo-
gista.

Em nenhuma estação 
do ano pode-se dar adeus 
ao protetor solar! Ele é um 
item essencial e deve fazer 
parte da rotina de todos, 
como escovar os dentes, 
por exemplo. “O protetor 
solar deve ser utilizado 
diariamente. Porém, so-
mente se você for sair ao 
ar livre, sendo exposto à 
radiação UV. Lembrando 
que precisa ser aplicado 
mesmo quando o tempo 
estiver frio ou nublado.  Al-
guns protetores possuem 
agentes hidratantes, o que 
auxilia também na hidrata-
ção da face.”, reforça a Dra. 
Eliana.

A dermatologista do 
São Cristóvão Saúde expli-
ca que algumas doenças 
podem aparecer ou piorar 
em tempos frios, devido 
ao ressecamento da pele. 
Alguns exemplos são: a 
dermatite atópica, psoría-
se e ictiose vulgar. Para evi-
tar o agravamento dessas 
doenças, deve-se manter a 
rotina diária de hidratação 
da pele.
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Não se abstendo de sua fun-
ção social, mesmo com todas as 
restrições de contato social, a 
Associação Cantinho da Família 
não ficou inerte com tudo o que 
está acontecendo no mundo e 
em nosso país.

As atividades culturais pre-
senciais, como a participação em 
teatros, circos e similares foram 
suspensas, nos levando a can-
celar todos os eventos. Diante 
disso o trabalho foi reinventado, 
as “lives” foram inseridas nas 
rotinas dos associados e assisti-
dos, como por exemplo a do Cir-
co Tendal da Lapa, ocorrida em 
18/04/2020, Aquário de S.P. em 
07/05/2020, Patati e Patatá em 
30/05/2020, Borboletário Águias 
da Serra 11/06/2020, além de 
muitas outras.

A distribuição de cestas 
de alimentos foi intensificada, 
instituições de ensino doaram 
alimentos para que fossem dis-
tribuídos para as famílias mais 

Associação Cantinho da Família, 
ações em período de Pandemia

carentes. Parceiros voltaram seus 
esforços para beneficiar aqueles 
que mais carecem de atenção. O 
SESC Belenzinho forneceu inicial-
mente 50 máscaras de proteção 
facial tipo “Face Shield” as quais 
foram distribuídas para as UBS Vila 
Matilde e UBS Vila Nova York.

Voluntários de duas regiões, 
Guaianases e Cidade Líder, confec-
cionaram máscaras descartáveis em 
“TNT” em quantidade superior a 
3.000 unidades, as quais foram dis-
tribuídas juntamente com alimen-
tos e produtos de higiene pessoal 

para a população do Jd. Novo Hori-
zonte, Cidade Tiradentes, A.E. Car-
valho, Savoy, Guaianases, Jd. Ipane-
ma, Vila Matilde e Cidade Líder.

80 Kits de doces típicos foram 
divididos e entregues na Comunida-
de São Judas Tadeu e Lajeado. Mais 
30 unidades serão distribuídas na 
Cidade Líder até o dia 29/06, tudo 
para alegrar a criançada.

Todas as ações promovidas 
pela Associação Cantinho da Fa-
mília contam com o patrocínio da 
Allibus Transportes, apoiadas pelo 
Vereador Milton Leite e pela Família 

Leite, e contam com as parcerias 
de instituições como Sesc, Circo 
Tendal da Lapa, Museu Cataven-
to, Aquário de São Paulo, Zooló-
gico de São Paulo, Zoológico de 
Guarulhos, Museu do Futebol 
em S.P., Teatro Alfredo Mesqui-
ta, Teatro Arthur Azevedo, Cen-
tro Cultural da Penha e fundação 
Padre Anchieta – T.V. Cultura.

 A associação Cantinho da 
Família deseja que muito em 
breve todos possam voltar às 
suas rotinas habituais e deseja 
que todos tenham fé e saúde.

Distribuição de alimentos para 
o Jd. Novo Horizonte

“Live: Borboletário Águias da 
Serra”

Doação de Máscaras promo-
vida pelo Sesc Belenzinho

Aconteceu no último dia 20, 
a entrega do Campo do Jd. Ipa-
nema / Jd. Eliane. Uma obra via-
bilizada pelo empenho do Vere-
ador Milton Leite, comunidades 
do entorno, subprefeitura de Ita-
quera e da Allibus Transportes, 
empresa que atua na Zona Leste 
da cidade.

O local, que antes era uma 
área sem função social, e que 
não possuía drenagem, cerca-
mento e servia de descarte de 
entulhos hoje é uma grande área 
de Lazer e de prática de esportes 
para as pessoas que ali circulam. 
Em um total de mais de 3.000 
m2, crianças, jovens e adultos 
contarão com um importante 
equipamento público na região, 
devidamente cercado, com tra-
tamento do solo e com grama 

sintética.
A entrega foi simbólica, e os 

presentes respeitaram as orienta-
ções dos órgãos de saúde. Houve 
medição de temperatura, disponi-
bilização de álcool em gel e entrega 
de máscaras descartáveis.

O representante dos moradores 
enfatizou que as benfeitorias rea-
lizadas eram buscadas há mais de 
duas décadas e que agora as futuras 
gerações terão orgulho em morar 

no bairro. Agora a batalha a ven-
cer será contra o Covid-19 para que 
tudo volte a ser como antes.

Com um anúncio oficial, o Ve-
reador Milton Leite informou aos 
presentes que mais melhorias serão 

implantadas, como iluminação e 
tratamento dos passeios públi-
cos do entorno da área.

Entrega do campo do Jd. Ipanema

ASSOCIAÇÃO CANTINHO DA 

FAMÍLIA

Maria não era uma mãe 
comum, era uma mãe extra-
ordinária! Ótima esposa e 
excelente avó, tratava a todos 
com o maior zelo desse mun-
do. Guerreira, enfrentou mui-
tas dificuldades na vida, mas 
nunca desistiu de batalhar e 
por isso, trabalhou por anos 
ao lado do companheiro Fran-
cisco. Com muita garra, criou 
onze filhos, guiando todos 
para o caminho do bem. Os 
filhos, honestos, trabalhado-
res, eram seu maior orgulho e 
só lhe trouxeram alegria. Seu 
coração era enorme. Amava 
os filhos, netos, bisnetos, tata-
ranetos e quem mais quisesse 
fazer parte da família. E como 
gostava de mimar seus netos! 
Sua paixão era a música, prin-
cipalmente quando tocada 
pelos filhos músicos. Amava 
acompanhá-los em shows. 
Mesmo depois de sofrer um 
AVC que afetou sua locomo-
ção e mobilidade do lado es-

HOMENAGEM PÓSTUMA À 
MARIA AGAPE GUERREIRO

07/02/1941  17/05/2020

querdo, ela sempre estava lá 
para o que fosse necessário. 
Mesmo cansadinha, com a 
respiração fraca, ela sempre 
esteve lá, para fazer um arroz, 
fritar uma batatinha, passe-
ar no shopping. Maria era 
imbatível. Sabemos que em 
outro plano ela vai continuar 
olhando por todos os filhos, 
netos e bisnetos com orgulho, 
afirma com saudades a filha. 
Descanse em paz, Maria. Seu 
legado, juntamente com o de 
Francisco, é lindo e nunca será 
esquecido, principalmente 
por seus filhos Damaris, Da-
nila, Daniele, Débora, Denner, 
Dimas, Donati, Demétrius, De-
nilson, Daniel e Douglas, seus 
netos, bisnetos e tataranetos 
e por todos os que tiveram 
a chance de te conhecer. A 
gratidão por tudo o que foi é 
eterna. Maria nasceu em Ma-
rília (SP) e faleceu em São Pau-
lo (SP), aos 79 anos, vítima do 
novo coronavírus.


