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A NOTÍCIA MAIS VERDADEIRA

Governo adota medidas para
combate a pandemia de Coronavírus
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Hospital Yes inaugura unidade
com mais de 20 mil m2
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Governo de SP faz parceria inédita para
vacinação gratuita em farmácias privadas
Secretaria da Saúde está elaborando plano de logística e autorização da Anvisa para colocar projeto em prática
Foto: Adão de Souza/PBH

O Governador João Doria, o Secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann Ferreira, e o Coordenador do Centro de Contingência
do coronavírus, David Uip,
anunciaram, nesta quarta-feira
(18), o projeto de implementar
a vacinação gratuita contra a
inﬂuenza em mil unidades da
rede privada de farmácias e
drogarias da capital, podendo
ser estendida aos demais municípios do Estado.
A Secretaria de Estado da
Saúde está elaborando o plano
de logística para a distribuição
em farmácias da rede privada
e aguarda autorização da Anvisa. A partir desta autorização, a medida inédita poderá
garantir a vacinação prioritária
dos idosos e foi acordada com
a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma)
“Até mil farmácias da capital, por meio de acordo com
a Abrafarma, farão vacinação
a partir de 13 de abril”, disse

Doria.
O objetivo é evitar aglomerações em postos de saúde e a
exposição ao contágio ao novo
coronavírus (COVID-19), uma
vez que o primeiro grupo a ser
vacinado é o de idosos com 60
anos ou mais e proﬁssionais de
saúde.
Antecipação da vacinação
O Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação
contra a Inﬂuenza, devido ao
surgimento do novo coronavírus. Embora esta vacina não
previna contra o COVID-19,
ela funcionará como manobra
de contenção, já que deve diminuir a procura pelos serviços de saúde.
A antecipação do início da
campanha de vacinação será
para todo o território nacional,
porém, foi possível porque o
Instituto Butantan, unidade ligada à Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, já disponibilizou o estoque de vacinas
ao órgão federal.

Parque do Instituto
Butantan fecha a
partir desta sexta-feira
Medida, preventiva, visa evitar o contato de funcionários
da instituição com o público externo e maior segurança
para a produção na fábrica de vacinas contra a gripe
O Instituto Butantan, um
dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, ligado à Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, terá seu parque fechado
para visitação do público a
partir desta sexta-feira, 20
de março, por tempo indeterminado.
A medida é preventiva e

visa evitar, com a restrição
de circulação, o contato de
funcionários do instituto com
o público externo, em razão
do novo coronavírus. Além
disso, o fechamento também
garante maior segurança,
sem riscos de contaminação,
à produção da fábrica de vacina contra Influenza.
O Butantan já iniciou a

entrega de doses para a campanha de vacinação contra a
gripe que começa na próxima
semana. Ao todo serão encaminhadas 75 milhões de doses, um recorde histórico na
produção da fábrica do instituto, que é a maior do hemisfério sul.
Desde o último sábado,
dia 14, os três museus – Bio-

lógico, Histórico e de Microbiologia – e a biblioteca do
Butantan estão fechados ao
público, também por tempo
indeterminado.
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Osasco amplia locais de atendimento
a casos suspeitos de coronavírus
mos o pessoal de apoio para
servir as refeições, pois nossa preocupação não é apenas
com o bem-estar dos professores. Ainda não ﬁnalizamos
o que será feito, talvez haja o
fornecimento de marmitex ou
kit refeição. Muitas crianças,
principalmente de áreas de
vulnerabilidade, têm na merenda a principal refeição do
dia. Então vamos seguir fornecendo a alimentação porque
elas precisam estar com a imunidade em dia”, disse Lins.
A Prefeitura já determinou
o afastamento de funcionários
acima de 60 anos de idade e
aqueles que eventualmente tenham doenças crônicas.

peitos da doença. O Hospital
Antônio Giglio oferece a retaguarda necessária às UPAs.
Casos
Até a quarta-feira (18), a
cidade contava com quatro
casos potenciais para coronavírus. A confirmação dependia de exame de contraprova
por parte do Instituto Adolfo
Lutz. As pessoas com suspeita
têm idade inferior a 60 anos,
estão clinicamente bem, monitoradas pela Secretaria de
Saúde, e seguem em quarentena domiciliar. Nenhuma delas
possui doenças crônicas.

De acordo com o prefeito,
reuniões intersecretariais estão sendo feitas diariamente
para acompanhar a evolução
da doença e novas medidas
podem ser adotadas nos próximos dias visando conter a
evolução de casos na cidade.
Na segunda-feira, 23/3,
ocorrerá nova reunião, que
poderá definir, entre outras
medidas, a recomendação
para o fechamento de alguns
estabelecimentos comerciais,
com exceção de padarias, farmácias, restaurantes, supermercados e hipermercados.
Por determinação do go-

verno do Estado, a partir de
segunda-feira, 23/3, os shoppings da Região Metropolitana, o que inclui Osasco,
terão de fechar as portas. As
aulas nas escolas municipais
também estarão totalmente
suspensas a partir do dia 23.
A recomendação é para que as
escolas particulares também
adotem a medida.
A Secretaria de Educação
do município também fez levantamento onde há escolas
em áreas de maior vulnerabilidade social para seguir fornecendo merenda escolar para
os estudantes. “Não utilizare-

Alerta
O chefe do Executivo convocou novamente a população
para que siga as recomendações sobre os cuidados com a
higienização das mãos e pediu
àqueles que já tiveram liberação do emprego para trabalhar
em casa (home office) que
também evitem sair às ruas.
“Entre duas e três semanas
poderemos ter um pico no número de casos emergenciais.
Mas se seguirmos essas recomendações, talvez esse pico
tenha uma curva menos acentuada. É preciso levar isso a
sério e ter atitude humanitária, pensar no bem maior de
todos. Os jovens devem evitar o contato com os idosos
da família, que são os mais
vulneráveis. Quem está com
os sintomas da doença (tosse
persistente com catarro, febre

e dores nas articulações) deve
buscar atendimento e, de imediato, se colocar em quarentena. É preciso se resguardar
para evitar que o vírus se espalhe”, recomendou.
Abusos no comércio
O prefeito pediu ao PROCON para que fiscalize a denúncia de consumidores em
relação aos preços abusivos
do comércio na venda de álcool gel e máscaras. “Não
vamos admitir isso na nossa
cidade. Se for detectada anormalidade nos preços, serão
feitas advertências e aplicadas
as penalidades cabíveis”.
Transportes
Ao contrário do que ocorreu nas sete cidades do ABC
Paulista, Rogério Lins descartou neste momento a suspensão do transporte municipal
em Osasco. “Por enquanto
não suspenderemos, porque
na cidade nem todos têm carro
e podem precisar do transporte para, por exemplo, buscar
atendimento médico”.
Cuidados
A melhor forma de prevenção e combate à propagação do vírus é a higienização
constante das mãos com álcool gel 70% ou água e sabão
e evitar a proximidade com
outras pessoas. Evite beijos,
abraços e apertos de mão ao
cumprimentar alguém. Ao
tossir, cubra a boca com o antebraço ou lenço de papel descartável.

CORONAVÍRUS.
PRECISAMOS TER MEDO.
“ NÃO
PRECISAMOS TER APENAS
ALGUNS SIMPLES CUIDADOS.
DR. DAVID UIP

“

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na quarta-feira, 18/3, novas medidas
na área da Saúde visando o
combate e prevenção ao coronavírus na cidade. A Prefeitura editou decreto de emergência e já está construindo no
segundo andar do Pronto-Socorro do Jardim D’Abril 40
novos leitos como estratégia
de retaguarda para casos em
que haja necessidade de isolamento. A previsão é de que
as obras estejam prontas e em
condições de atendimento entre 15 e 20 dias.
Ficou definido ainda que,
a partir do dia 27/3, os Prontos-Socorros do Jardim Santo
Antônio (zona Sul) e Osmar
Mesquita (zona Norte), seis
Unidades Básicas de Saúde
(os locais ainda serão definidos) e o Centro de Atenção
ao Idoso (Presidente Altino)
serão destinados a atender especificamente casos suspeitos
de contágio. Já a Escola Municipal de Educação Especial,
Edmundo Campanhã Burjato
(Jardim Cirino), atenderá apenas crianças e adolescentes.
Todos os pronto-socorros
citados contarão com respiradores, exames laboratoriais e
leitos destinados à internação.
Nas UBSs também haverá
coleta para exames laboratoriais.
As Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) da Vila
Menck, Jardim Conceição e
Centro foram os primeiros
locais definidos no início do
mês para atender os casos sus-

LAVAR BEM AS MÃOS E OS ANTEBRAÇOS COM
ÁGUA E SABÃO DURANTE 20 SEGUNDOS,
INCLUSIVE ENTRE OS DEDOS E DEBAIXO DAS UNHAS.
NÃO COMPARTILHAR OBJETOS PESSOAIS
COMO TOALHAS, COPOS, CANETAS, CELULARES,
COMPUTADORES E OUTROS.
COBRIR TOSSES E ESPIRROS COM OS BRAÇOS
OU LENÇOS DESCARTÁVEIS. E, SE USAR AS MÃOS,
LAVE-AS NOVAMENTE.
MANTER DISTÂNCIA DE 2 METROS DE PESSOAS
TOSSINDO OU ESPIRRANDO.

AJUDE A COMPARTILHAR ESSAS SIMPLES ATITUDES.
ASSIM O CORONAVÍRUS NÃO SE ESPALHA.

DR. DAVID UIP
COORDENADOR DO CENTRO
DE CONTINGÊNCIA ESTADUAL
DO CORONAVÍRUS

BAIXE O GUIA
DE PREVENÇÃO
OU ACESSE WWW.SAOPAULO.SP.GOV.BR/CORONAVIRUS
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Governo de São Paulo adota medidas
para combater a pandemia de Covid-19

Dentre as medidas a suspensão de eventos que provoquem aglomerações e fechamento de espaços públicos

Espaços privados e
eventos de cunho
privado
Embora o Estado não
tenha determinado proibição administrativa ou punições, o Governo recomenda
o fechamento temporário
de cinemas, teatros e casas
de espetáculos. Recomenda também a suspensão de
eventos públicos que provoquem aglomeração, independentemente do número de
pessoas.

Espaços Públicos
Espaços fechados: Museus, bibliotecas e centros
culturais estaduais serão fechados por 30 dias. Os 153
Centros de Convivência do
Idoso também serão fechados
por 60 dias.
Eventos suspensos
Por 30 dias (a partir de 16
de março), estão suspensos
todos os eventos públicos estaduais que venham a agrupar
pessoas em qualquer número – antes, havia tolerância a
atos com até 500 pessoas.
Escolas estaduais
Fechamento gradual das
escolas estaduais em todo o
Estado entre os dias 16 e 23
de março, a partir de quando
as aulas serão totalmente suspensas.
Restrição de acesso a
órgãos públicos
Regulação do fluxo de entra-

da da população nas repartições
públicas estaduais para evitar

aglomerações nestes locais,
como os 76 postos do Poupa-

tempo, os 58 Restaurantes Bom
Prato, os 652 postos do Detran e

os 17 postos dos Centro de Integração da Cidadania.

Shoppings e academias
na Grande SP
Recomendação para fechamento de shoppings e
academias dos municípios
da Região Metropolitana de
São Paulo (a partir de 23 de
março) até 30 de abril. O Estado recomenda que empresários e lojistas concedam
férias coletivas a funcionários durante o período de
paralisação e evitem demissões. Outros estabelecimentos comerciais, como bares,
lanchonetes, restaurantes e
padarias estão liberados para
funcionar normalmente.

UBSs de Barueri adotam medidas para
conter transmissão do novo coronavírus

As Unidades Básicas de
Saúde de Barueri (UBSs)
estão adotando algumas medidas de segurança baseadas
nas orientações do Ministério da Saúde, visando conter
a pandemia de coronavírus
(covid-19).
Sendo assim, estão sendo
canceladas gradualmente as
consultas médicas agendadas
e os grupos conduzidos pelos
terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais,
nutricionistas, fonoaudiólogos e enfermeiros. Da mesma
forma, os atendimentos odontológicos serão temporariamente cancelados, mantendo-se apenas os atendimentos de
urgência e emergência.
As coletas de exames

laboratoriais
previamente
agendadas serão adiadas até
momento oportuno, limitando-se apenas a gestantes e a
casos de prioridade.
A marcação de retornos
também está suspensa por
enquanto, exceto para casos
prioritários, como pré-natal,
crianças menores de 1 ano e
pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial,
cânceres, doenças respiratórias crônicas, por exemplo).
As receitas de uso contínuo que estão próximas de
vencer terão seu prazo de validade estendido para 90 dias.

Barueri reforça a necessidade
de o maior número possível
de pessoas ficarem em suas
casas, evitando ao máximo
a exposição ao coronavírus.
O isolamento é importante
porque evita que um grande
número de pessoas contraia o
vírus ao mesmo tempo, causando uma sobrecarga nos
serviços de saúde, que não
terão como atender a todos.
Além disso, a meta é evitar óbitos pela doença a todo
custo, e o isolamento pode
ajudar a conter a transmissão, especialmente de pessoas com maior propensão a
desenvolver a forma grave
da doença, como é o caso de
idosos e pessoas com doenças crônicas.

Fique em casa
A Secretaria de Saúde de

Supermercados de SP vão vender álcool
gel pelo preço de custo, diz governador
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
anunciou nesta quinta-feira (19) que os supermercados vão vender álcool
gel pelo preço de custo
a partir de segunda-feira

(23).
“Eles venderão o produto com margem zero, ou
seja, sem nenhum valor
adicional. Pelo mesmo valor da aquisição dos produtores do álcool em gel,

eles estarão sendo comercializados nos supermercados”, afirmou Doria.
O
governador
também agradeceu a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pela

liberação da produção do
álcool gel para chegar “o
mais rápido possível às
mãos da população pelo
menor preço possível”.
A medida ainda não se
aplica às farmácias.

2284-8866 | 94871-0012
www.cpaulista.com.br

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030
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Hospital YES faz inauguração oficial
Hospital de 20mil m², que está equipado e preparado para realizar todos exames de diagnósticos e
cirurgias de alta complexidade, teve sua abertura oficial no início do mês de março

Hospital está em fase de credenciamento com os principais
convênios e já disponibiliza equipes médicas e de enfermagem
para atendimento, inclusive nos
plantões. Com a missão de buscar excelência em saúde por meio
de equipe qualificada e inovação
tecnológica, o Hospital YES tem
o objetivo de se tornar muito em
breve mais uma instituição de
referência na área da saúde. “É
um grande desafio para nós, mas
estamos felizes em oferecer um
serviço de alta qualidade em uma
região que tinha a necessidade
deste tipo de comodidade, serviço e tecnologia”, diz Dr. Yeh Lun
Chun, diretor clínico e técnico,
com mais de 30 anos de experiência na área de saúde.
YES, SIM PARA SAÚDE
EM PRIMEIRO LUGAR
Com investimento de 300
milhões de reais, o Hospital tem
20 mil m2 de área construída,
contando com sete andares, 240
leitos, pronto-atendimento adulto
e infantil, unidades de terapia intensiva adulto e pediátrica, centro
cirúrgico, centro de diagnósticos,
laboratório de análises clínicas,
centro hemodinâmico, unidade
coronariana, serviço de medicina
hiperbárica e, em uma segunda
etapa, maternidade e centro obstétrico.
Com o objetivo de associar
alta tecnologia com atendimento
humanizado, o Hospital YES vai
contar com uma equipe médica e
de enfermagem altamente quali-

A família reunida,Dr. Yeh e Dra Chia Lin com o filho Felipe, a filha Jessica e a nora, Kelly
ficadas, além de adotar uma eficiente estrutura de facilities com
foco no bem-estar do paciente,
com serviços e setores integrados. “Isso proporciona um
fluxo inteligente de pacientes e
mais dinamismo entre os setores,
agilizando principalmente o atendimento aos pacientes em estado
crítico”, diz Dr. Yeh Lun Chun.

O setor de tecnologia da informação (TI), que recebeu investimento de 3 milhões, também
foi pensado para otimizar comunicação e recursos, como gerenciamento de leitos, transporte
de pacientes, rastreamento de
equipamentos e dados, acesso a
prontuários, tempo de espera em
pronto atendimento, entre outros

benefícios. “O Hospital irá utilizar o que há de mais recente em
tecnologia hospitalar. Oferecer
recursos tecnológicos aos profissionais e pacientes é uma maneira
de garantir satisfação e fideliza-

ção”, diz Erik Shiniti, diretor da
EDS Consult, especializada em
tecnologia da saúde.
O Hospital YES fica a 2 km
do Centro de Itapevi e do município de Jandira, que fazem par-

te da microrregião de Osasco,
na região metropolitana de São
Paulo. Situada a 35 km da capital paulista, a região de Itapevi é
limitada pelos municípios de Jandira, Barueri, Cotia, Santana do
Parnaíba, Vargem Grande Paulista e São Roque. “Escolhemos
esta área porque além de ser um
importante parque industrial, com
destaque para a área farmacêutica, é um ponto estratégico perto
de municípios importantes com
grande concentração de pessoas
na área urbana. Há uma necessidade de atendimento médico
de excelência não somente para
emergências, mas também para
exames de diagnóstico, consultas e cirurgias complexas. Outra
vantagem para o município, é o
aumento de mais postos de trabalho”, diz a diretora administrativa
do Hospital YES, Ko Chia Lin,
que há 20 anos trabalha na área
de gestão hospitalar.
O Hospital YES surgiu na intenção de se tornar referência em
tecnologia aliada ao atendimento
humanizado na região metropolitana de São Paulo, visando a
melhoria da saúde e qualidade de
vida.
Av. Carolina de Abreu, 174
Itapevi (SP) 06654-140
www.hospitalyes.com.br
@hospitalyes
facebook: Hospitalyes174

Comitiva de Taiwan com Dr. Yeh Lun Chun e Dra Chia Lin

Dr. Yeh e Dra Chia Lin com o filho Felipe, os netos, e a nora, Kelly

Família Reunida: Dra Chia Lin e Dr Yeh com os filhos, também médicos, Jessica Yeh
e Felipe Yeh

Fachada Hospital YES
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71 anos com energia para crescer mais
Notável pelos investimentos em Saúde, cidade também se destaca ainda no crescimento de arrecadação do ISS
Cauê Rigamonti
Barueri chega aos seus 71
anos como a 5ª economia mais
forte do Estado (posição que
mantém desde 2015), segundo o
PIB, e como 15ª no Brasil. Terminou 2019 como a 6ª cidade
que mais gera empregos no País.
São dados extremamente positivos que qualquer cidade no País
gostaria de poder ostentar. Mas o
que isso significa de fato ao cidadão comum? Mudam a sua vida
estas boas informações?
Mudam. Um dos principais
indicadores que apontam a qualidade de vida de um município,
estado ou país é o da mortalidade
infantil – pois está diretamente ligada aos investimentos em
saúde básica (incluindo saneamento), condições de desenvolvimento socioeconômico e
infraestrutura. Barueri registra
uma média de 8,3 óbitos infantis a cada 1000 nascidos vivos.
Isso coloca a cidade entre os 198
municípios paulistas com taxas
abaixo da média estadual, que
chegou a 10,7 – o menor patamar
dos últimos anos.
Não há dúvida que o setor da
Saúde é um dos mais sensíveis à
população, e que é a área que a
atual gestão municipal escolheu
como a “menina dos olhos”. É a
cidade devolvendo ao cidadão os
bônus de ser a 5ª economia mais
importante do Estado. “Acho
que o poder público pode oferecer mais qualidade em saúde
para o povo. Algumas cidades e
estados, com ajuda ou não do governo federal, mas podem fazer,
e não fazem por incompetência
ou desorganização. Estou tentando fazer com que Barueri seja
de fato um exemplo que pode
ser seguido não por Jandira, nem
por Carapicuíba, porque é caro,
mas pelo Governo do Estado”,
comentou o prefeito Rubens
Furlan, em entrevista ao jornal A
Rua, em dezembro último.
Para se ter uma ideia, as
obras da Saúde em andamento
na cidade são de muito destaque
– Pronto-Atendimento do Jardim
Mutinga, Centro de Especialidades, UBS Engenho Novo e
Hospital Regional (em licitação). Sem contar as que já foram
entregues: o moderno Centro
de Diagnóstico, a recuperação
do Hospital Municipal, UBS do

Jardim Tupan, Centro de Hemodiálise, UBS 24 horas do Jardim
Paulista, UBS do Vale do Sol e
Pronto-Socorro do Parque Imperial.
São mais 16 obras em andamento na cidade, entre infraestrutura viária, educação e esportes,
entre outros. Em andamento há
também muitas obras de reforma
em escolas – apesar do nome de
reforma, são obras grandes em
volume e investimento. O que
demonstra a força de uma cidade que, mesmo em meio à crise
econômica brasileira, não deixa
de atender o cidadão com o melhor que tem.
Arrecadação
Falando em crise, o mais notável em Barueri é que sua principal fonte de arrecadação – o
Imposto sobre Serviços (ISS)
– só cresceu nos últimos anos.
O acumulado, desde 2014 (primeiro ano disponível para consulta no Portal da Transparência

da Prefeitura), chega a 96,4% de
crescimento (veja quadro ano a
ano).
Esse “fenômeno” é resultado de uma política de incentivos
fiscais implementada desde a
década de 1980. Juntamente aos
acessos facilitados à cidade, via
Castello Branco e Rodoanel, a
cidade continua colhendo bons
frutos de arrecadação. Também
o baixo IPTU e a “devolução”
dos impostos pela Prefeitura em
investimentos na infraestrutura
e em segurança, ainda fazem a
diferença na hora de os empresários terem de escolher em qual
cidade instalar seu negócio – o
que gera o círculo virtuoso de
mais ISS para a Prefeitura investir na cidade, maior geração de
renda e mais consumo.
É certo que Barueri poderá perder aproximadamente R$
300 milhões por ano a partir da
aprovação, pela Câmara dos Deputados, no final de dezembro,
do texto base que altera a forma

com que é recolhido aos municípios o Imposto sobre Serviços
(ISS). A principal perda à cidade será em relação às empresas
operadoras de cartão de crédito
– nas transações, a cobrança do
ISS devido passará a ser no local
onde o consumidor faz a compra, não mais onde a empresa de
cartão está instalada. A lei prevê um prazo de três anos para a
transição, a partir de 2020. Mas
isso não preocupa o mandatário
de Barueri: “Acredito que é possível a gente fazer economia em
alguns setores sem prejuízo na
qualidade dos serviços que estamos prestando”, avaliou Furlan
ao jornal A Rua.
“Novo” problema
Mas há também alguns ônus
deste crescimento. Já há alguns
anos, Barueri vem sofrendo com
enchentes em diversos bairros –
mas nunca tão grave como este
ano. O volume de chuva foi menor que aquele famoso registra-

do no dia de posse do primeiro
mandato de Furlan em 1893;
mas, em estragos, as chuvas
deste ano foram piores porque
agora os rios estão retificados e
há mais casas em áreas de risco
e mais ruas.
E também sobre o tema a
Prefeitura está se mexendo. Já
está pronto o projeto para uma
nova galeria na Vila do Sapo,
que deve ficar tudo pronta. As
famílias de lá (cerca de 20) que
tiveram danos, inclusive, já começaram a ser indenizadas.
No Jardim Silveira há um estudo para fazer um piscinão em
uma área de 4 mil metros quadrados, próximo ao Sacolão e
divisa com Jandira. Este estudo
evoluirá à medida que se tonar
compatível com um outro estudo
da bacia hidrográfica, que já foi
encomendado. Todo este estudo
também deve amortecer os impactos da chuva na região central, que este ano sofreram muito
por conta das enchentes.

Evolução da
arrecadação de
ISSQN – Barueri
(em milhões de R$)

2013 - R$ 655,0
+ 8,2%
2014 - R$ 713,4
+ 11,5%
2015 - R$ 805,9
+ 8,4%
2016 - R$ 879,8
+ 14,5%
2017 - R$ 1.029,2
+ 19,4%
2018 - R$ 1.277,6
+ 9,7%
2019 - R$ 1.401,0
Fonte: Portal da Transparência/Prefeitura de Barueri

OBRAS EM ANDAMENTO NA CIDADE
• Pronto-Atendimento do Jardim Mutinga
prevista para 2020 (1º semestre)
• Nova Zoonoses / Cepad2: prevista para 2020 (1º semestre)
• Centro de Especialidades: prevista para 2020
• Complexo viário do Parque Imperial: prevista para 2020
• Alargamento Cícero Borges: prevista para 2020 (1º semestre)
• Parque da Juventude: aguardando abrir licitação
• Praça das artes: prevista para 2020
• Centro de Esportes no Silveira: prevista para 2020
• Apartamentos no Engenho Novo: prevista para 2020
• Maternal no Reginalice: prevista para 2020
• Maternal Tupancy: prevista para 2020
• EMEF na Aldeia: prevista para 2020 (1º semestre)
• Maternal no Jd. Líbano II: prevista para 2020
• Maternal no Jd. Audir: prevista para 2020
• CRAS do Jd. Silveira: prevista para 2020 (1º semestre)
• Gramado Sintético no Campo de Futebol do Pq. Viana
prevista para 2020 (1º semestre)
• Gramado Sintético no Campo de Futebol do Jd. Maria Helena
prevista para 2020 (1º semestre)
• UBS Engenho Novo: prevista para 2020 (1º semestre)
• Escola Pimentel no Silveira: prevista para 2020
• Hospital Regional: licitação abre neste mês (Prevista para 2022)
• Centro de Convivência no Jardim Flórida: prevista para 2020
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completa 30 anos
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TURISMO

Para comemorar os 30 anos de atuação no município, o Senac Osasco reuniu
imprensa e inﬂuenciadores em uma oﬁcina de hambúrguer artesanal para
uma experiência gastronômica e vivenciar o Jeito Senac de de Educar .

O IMPACTO DO NOVO
CORONAVÍRUS NO TURISMO

SENATOR
tour operator

Imagem: Reprodução/Twitter/@WalkerViana3

agência, onde você pode falar
com um consultor de viagens e
quando você compra pela internet, nem sempre você tem com
quem falar...”
Conversamos também com
Joelma Tavares da Home Oﬃce , de Aracajú, ela tem postado
em suas redes sócias o slogan da
campanha que a ABAV- Associação Brasileira de Agências de
Viagens , está a divulgando, que
é “Não cancele sua viagem, adie”.
O objetivo desta campanha
é incentivar os consumidores a
adiarem seus planos e se protegerem do Covid-19 (coronavírus).
Para a entidade, a campanha é
uma ação de apoio à sustentabilidade econômica de todos os
setores da economia que dependem deste adiamento.
Importante lembrar que o
turismo, trabalha com uma vasta rede que envolve milhares
de empregos, que vai desde a
companhia área, passando pelas
agências de viagem e o comercio
nas cidades turísticas.
Abaixo, estamos publicando
algumas instruções e esclarecimentos que o Ministério do Turismo tem publicado ao mercado.

Por Pina Seminara Boffa
Esta coluna vem há quase
um ano publicando aos leitores
lugares incríveis no mundo para
serem visitados.
Mas hoje, março de 2020,
estamos vivendo um cenário extremamente diferente devido ao
Corona Virus.
O Impacto do corona vírus
no turismo é total, no Brasil e
no mundo. No caso do Brasil, a
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima que o turismo já perdeu R$ 2,2 bilhões em
15 dias.
Em percentual, o volume de
receitas do setor encolheu 16,7%
em relação ao mesmo período de
2019.
As medidas de restrições
impostas no mundo para frear o
ritmo de expansão do vírus e o
fechamento de fronteiras em diversos países têm impacto direto
no deslocamento de passageiros
no Brasil e no mundo.
São companhias áreas cancelando vôos, cidades turísticas
vazias, hotéis fechando e pessoas
morrendo em todo o mundo.
A Verdade é que a situação
é complicada para o segmento de
turismo em todo o mundo, mas
ao certo ninguém as consequências disso tudo a longo prazo.
Conversando com alguns
proprietários de agência de viagens , na cidade de Osasco, falamos com Senator Turismo. Seu

presidente,
Carlos Henrique
Dezen, teve que tomar providências radicais, liberando os
funcionários acima de 60 anos
de idade e outros para trabalha-

rem home oﬃce. O mesmo tempo que precisa manter alguns
funcionários dentro da agência,
para atender o telefone e explicar
aos clientes que providências de-

vem ser tomadas. É um momento exaustivo, para dizer pouco da
situação!, desabafou Dezen. No
entando reforça ele,” essa é a diferença entre comprar com uma

Realização de viagens
domésticas
A recomendação dos órgãos
de saúde é de se atentar à sua
condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias.
Cancelamento de pacotes
de viagens

A nota técnica nº 2/2020/
GAB-SENACON/SENACON/
MJ recomenda que caso o consumidor tenha comprado pacote
de viagens e reconsidere a realização da viagem, a via de negociação com a empresa contratada
é o melhor caminho, devendo a
relação jurídica se pautar pelos
direitos previstos na Resolução
400 da ANAC, no Código de Defesa do Consumidor e ﬁnalmente
pelo Código Civil. A negociação
com a empresa de turismo também pode ser realizada no site
do consumidor.gov.br. A resolubilidade do site é superior a 70%
dos casos, conforme avaliação
dos próprios consumidores.
A Abav já havia informado na semana passada que está
discutindo diretamente com os
fornecedores de passagens e hospedagens para que eles facilitem
“remarcações ou reembolso, sem
custo, aos passageiros que não se
sentirem confortáveis em viajar
neste momento”. Essas políticas
de remarcações não são padronizadas, dependem de cada fornecedor e do serviço envolvido, e
as agências fazem toda a intermediação necessária.
Mais informações sobre viagens , consulte direto o link:
http://www.turismo.gov.br/
coronavirus.html
Por agora, recomendo aos
leitores, cuidassem e lavem bem
as mãos!
Até breve!
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Cliques
da
Semana

ANIVERSÁRIOS
O renomado médico Dr.
Mário Hiroyuki Egami,
um dos mais conhecidos
cirurgiões gerais de
Osasco, que também
é gastroenterologista,
proctologista e
videolaparoscopista,
aniversaria hoje, quando
receberá os parabéns da
família e dos inúmeros
amigos. Felicidades!

POR OVADIA SAADIA

Tiago Abravanel foi o convidado especial do programa Ritmo
Brasil. A edição marcou a comemoração dos 17 anos de Faa Morena no
ar pela RedeTV. O neto de Silvio Santos bateu um papo descontraído com
Faa e revelou diversas curiosidades sobre a família, como por exemplo o
cardápio que costuma ter nos almoços de domingo: “A cozinha na casa do
meu avô é muito boa, o macarrão é muito bom, a carne assada... tem de
tudo! O povo pensa que é o Silvio Santos, que não vai comer, nada disso,
ele gosta de um ‘bifão’ (risos)”, comenta Tiago.
Márcia Stival Assessoria / Andrea Dallevo

INFLUENCER BRASILEIRO QUE
GASTA R﹩ 75 MIL REAIS POR
ANO COM SEU CÃO FAZ SUCESSO
INTERNACIONAL AO CRIAR
MÁSCARAS PERSONALIZADAS
PARA CACHORROS EM MEIO À
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
Israel Cassol se tornou referência no Reino Unido na proteção de
animais de estimação durante o surto do vírus

Eros
Ramazzotti
está
percorrendo
diversos
países com
sua Word
Tour, e um
dos locais
escolhidos
foi a capital
paulista. A
poderosa
Júlia Pereira,
em uma
entrevista
totalmente
exclusiva,
prestigiou
e exibiu os
bastidores
do show que
aconteceu no
Espaço das
Américas, em
São Paulo.

Os maiores tabloides do
Reino Unido compartilharam
a ideia de Israel Cassol para
proteger os animais de estimação contra o coronavirus.
O fashionista produziu uma
máscara de sucesso personalizada para o seu cachorro
Toby, de 8 anos. “Foi uma
surpresa quando a notícia
começou a ser compartilhada no Reino Unido, estamos
todos com medo por aqui, e

queremos apenas o bem dos
nossos animais de estimação”, declarou Israel. Em
entrevista com Daily Mail, o
fashionista revelou gastar £
12.000 (cerca de R﹩ 75 mil
reais) por ano com seu cão.
Israel personalizou sua
máscara com estrelinhas douradas para dar um ar mais
fashion, e claro, fez um segundo modelo da máscara
ao mesmo estilo para ambos

caminharem com máscaras
iguais.
Morando em Londres,
ele falou sobre a atenção do
vírus na Europa. “Agora eu
estou preocupado com essa
situação, ninguém hoje sai
de casa, apenas quando for
urgente. Acredito que vamos
superar, mas agora devemos
ter muito cuidado com a nossa saúde e a dos nossos animaizinhos”.

