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Divulgação: Governo do Estado de São Paulo/SP

Câmara de Osasco destina R$ 3 milhões 
para combate ao coronavírus na cidade

Em Barueri, Câmara Municipal estende 
suspensão das atividades até 30 de abril

Governador Doria alfi neta Bolsonaro
Durante entrevista coleti-

va concedida na quarta-feira 
(25), pelo governador de São 
Paulo, João Doria, ele falou 
sobre uma conferência entre 
governadores do sudeste e 
o presidente Jair Bolsonaro 
juntamente com parte de seus 
ministros nesta segunda-feira. 
“Fiquei decepcionado com a 
intervenção feita pelo presi-
dente da república Jair Bol-
sonaro em rede nacional. Não 
é uma ‘gripizinha’, não é um 
‘resfriadinho’ é a maior crise 
de saúde pública do país. Peço 
ao presidente para não politi-
zar esta crise”, afirmou o go-
vernador de São Paulo João 
Doria em entrevista coletiva.

“Não admitiremos o confi s-
co de respiradores no Estado 
de São Paulo. Não admitire-
mos confi sco de medicamen-
tos ou equipamentos médicos, 
pois São Paulo é o epicentro 
da doença no país, onde estão 
concentrados a maior parte dos 
casos e mortes”, afi rmou ain-
da Dória, sobre a notícia que o 

governo federal poderia deter-
minar o confi sco de respirado-
res e insumos para o combate 
ao coronavírus.

“São Paulo está a frente da 
briga pela vida, queremos sal-
var pessoas, não há briga po-
lítica neste momento, espero 
que o presidente da repúbli-
ca compreenda a importância 
de priorizar a vida neste mo-
mento”, declarou Doria ao ser 
questionado por uma possível 
briga política entre ele e o 
presidente Jair Bolsonaro.

Embasado em uma pesquisa 
do Datafolha , João Dória alfi -
netou Bolsonaro dizendo que 
” presidente da república mais 
atrapalha do que ajuda”, falan-
do sobre seus atos e pronuncia-
mentos durante a crise propor-
cionada pelo coronavírus.

Sobre um possível pedido 
de impeachment de Bolso-
naro, o governador disse que 
cabe ao congresso nacional 
tomar essa decisão e que a 
opinião pública também pode 
corroborar com o andamento 

do processo.
O secretário da Saúde do 

Estado de São Paulo, José 
Henrique Germann Ferreira, 
na oportunidade, informou 
que até às 16h da terça-feira, 
24, foram registrados oficial-
mente 2.201 casos de coro-
navírus no Brasil, sendo 810 
no Estado de São Paulo, já os 
óbitos registrados foram 46 
em todo o Brasil, sendo 40 
só no Estado de SP onde há o 
maior número de contágios.

O prefeito da capital pau-
lista Bruno Covas, disse que, 
orientado pela equipe técni-
ca, estuda novas medidas que 
restrinjam ainda mais a circu-
lação de pessoas em São Pau-
lo, principalmente por parte 
das pessoas com mais de 60 
anos. “O estado de São Paulo 
tem mais de 6 milhões pes-
soas com mais de 60 anos e 
por isso não podemos colocar 
a economia acima da vida”, 
complementou o governador 
sobre o comentário do prefei-
to Bruno Covas.

Divulgação

Mesmo diante do cenário 
econômico nacional, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Osasco, Ribamar Silva, 
anunciou na manhã desta 
terça-feira, 25, medida to-
mada com os vereadores, de 
destinar parte do orçamento 
anual do Poder Legislativo 
osasquense para as medidas 
de combate ao coronavírus 
no município.

Ribamar destaca a in-
certeza do que acontecerá 
com as famílias brasileiras, 
e afirma que a decisão visa 
colaborar com os esforços 
da administração pública 
municipal para minimizar os 
danos causados pelo corona-

vírus na cidade.
“Estamos fiscalizando as 

ações da prefeitura na apli-
cação desses recursos. Nesse 
primeiro momento, este va-
lor será destinado à saúde”, 
explica Ribamar.

Para o Chefe do Legisla-
tivo municipal, todos têm de-
veres e responsabilidades no 
combate à pandemia. “A Câ-
mara, os vereadores e todos 
os servidores sabem a impor-
tância de destinar essa verba 
para adquirir o que for útil 
para enfrentar o vírus. Não 
é momento de fazer política. 
Estamos dando apoio ao Pre-
feito na luta contra o corona-
vírus”, enfatiza Ribamar.

A Mesa Diretora da Câ-
mara de Barueri decidiu 
estender, até 30 de abril, a 
suspensão das atividades do 
Poder Legislativo Munici-
pal em razão do avanço da 
pandemia do novo coronaví-
rus em todo o país.

A decisão precisou ser 
adotada para atender ao De-
creto Estadual 64.789, ex-
pedido em 20 de março, e ao 
Decreto Municipal 9.113, 
publicado na segunda-feira, 
23, em edição extraordiná-
ria do Jornal Oficial de Ba-
rueri.

Com a decisão, as ses-
sões ordinárias previstas 
para os dias 24 e 31 de 
março, e 7, 14, 21 e 28 de 
abril estão temporariamente 
suspensas, podendo haver 
convocação extraordinária a 

qualquer momento caso seja 
necessário.

No sábado, 21, a Mesa 
Diretora já havia suspendi-
do preventivamente o fun-
cionamento da Câmara por 
15 dias, além de determinar 
a criação de um comitê in-
terno de monitoramento da 
situação, que passou a reali-
zar reuniões virtuais diaria-
mente para avaliar a situa-
ção da pandemia.

Os gabinetes dos 21 ve-
readores permanecem fe-

chados, com atendimen-
to por meios eletrônicos 
(e-mail e redes sociais). A 
administração da Casa fun-
ciona em esquema de plan-
tão, com servidores de áreas 
essenciais fazendo rodízio, 
para que somente uma pes-
soa ocupe a sala de cada 
vez, evitando aglomerações 
que coloquem em risco a 
saúde dos trabalhadores. Os 
demais servidores seguem 
trabalhando sob regime de 
teletrabalho (homework).
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Quanto tempo
o coronavírus
sobrevive
em cada
superfície
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CONVIVENDO COM
PESSOAS NO GRUPO
DE RISCO

Evitar dormir nomesmo cômodo; docontrário,
dormir emcamaseparada.

Utilizar banheiros diferentes e desinfetá-los
comágua sanitária.

Limpar edesinfetar diariamente superfícies
dealto contato.

Não compartilhar toalhas,talheres, copos
ou outros objetos.

Manter distância de pelo
menos1 metro.

Procurar oCentrode Combate 
aoCoronavírus, caso tenha febre alta, 
tosse  e dificuldade em respirar.

Manter os quartos e outros
cômodos ventilados.

Lavarroupas, lençóis etoalhascom
mais frequência.

COMO 
SE PREVINIR

Lave as mãos
constantemente

Use bastante 
álcool em gel

Desinfete objetos
de uso pessoal

Evite contato
próximo com

pessoas doentes

Tussa ou 
espirre 

no cotovelo

Evite tocar
o rosto

com a mão.

Quais os
principais
sintomas?

Quais os
principais
sintomas?

FebreFebre Dificuldade 
para respirar

(em casos graves)

Dificuldade 
para respirar

(em casos graves)

Dor de cabeçaDor de cabeça

Nariz escorrendoNariz escorrendo Dor de gargantaDor de garganta TosseTosse

3 dias
Plástico

1 dia
Papelão

AçoInox
3dias

Cobre
4h

Poeira
2h30

Tecido
4dias

Chegando em casa

Desinfete as patas do seu pet após
passear com ele.

Deixe bolsa, carteira, chaves, etc,  em uma 
caixa na entrada.

Limpe seu celular e os óculos com sabão
e água ou álccol.

Tire os sapatos, a roupa e coloque-a em uma
sacola plástica no cesto de roupas.

Tome banho! Se não puder, lave bem todas
as áreas expostas.

Limpe as embalagens que  trouxe de fora
antes de guardar.

Lembre-se que não é possível fezer uma 
desinfecção total, o objetivo é reduzir o risco.

Deixe bolsa, carteira, chaves, etc,  em uma 

Desinfete as patas do seu pet após

Deixe bolsa, carteira, chaves, etc,  em uma 

Desinfete as patas do seu pet após

Deixe bolsa, carteira, chaves, etc,  em uma 

Ao voltar para casa, não toque em nada 
antes de se higienuzar.

O que fazer
em caso
de Coronavirus

Em caso de suspeita,  
procurar as UPAs:
UPA Centro,
UPA Vila Menck, 
UPA Jd. Conceição

Infectados devem 
procurar as UBSs:
UBS Vila Dos Remédios 
UBS Aliança
UBS Porta D’oeste
UBS Quitaúna
UBS Novo Osasco
UBS Justiça 
UBS Novo Osasco
UBS QuitaúnaUBS Quitaúna
UBS Novo OsascoUBS Novo OsascoUBS Novo OsascoUBS Novo Osasco
UBS Quitaúna
UBS Novo OsascoUBS Novo Osasco
UBS Quitaúna
UBS Novo Osasco
UBS Quitaúna
UBS Novo Osasco
UBS Quitaúna

Infectados 
procurar as UBSs:
UBS Vila Dos Remédios 
UBS Aliança
UBS Porta D’oeste
UBS QuitaúnaUBS Quitaúna

Infectados 
procurar as UBSs:
UBS Vila Dos Remédios UBS Vila Dos Remédios 
UBS AliançaUBS Aliança
UBS Porta D’oeste
UBS Quitaúna

Em caso de 
procurar as UPAs:
UPA Centro,
UPA Vila Menck, 
UPA Jd. Conceição

CUIDEM DOS IDOSOS

Comprar
remédios

Compras
de supermercado

Receber
pacotes

Passear
com o cachorro

Se você tem um vizinho idoso, com mais 
de 60 anos, ajude. Ele faz parte do 
principal grupo de risco e não deve sair de 
casa de jeito nenhum.
Se ofereça para atender suas eventuais 
necessidades:
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Com o objetivo de combater 
a disseminação do coronaví-
rus, a Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Serviços 
e Obras iniciou na terça-feira, 
24/3, uma operação de desin-
fecção dos pontos onde normal-
mente há grande movimentação 
de pessoas no município. A 
mesma medida foi adotada por 
diversos países, entre eles a Chi-
na, no combate à COVID-19.

Iniciada no Centro, a ope-
ração já percorreu todo o Cal-
çadão da Rua Antonio Agú, 
desinfetando portas de estabe-
lecimentos comerciais com uma 
solução composta por água, clo-
ro e desinfetante.

Os terminais de ônibus do 
Centro, do Novo Osasco, o aces-
so à Estação Osasco, da CPTM, 
além de vias e calçadas próxi-
mas ao Hospital Antônio Giglio, 
Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) e Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) também re-
cebem a higienização, que será 
quase que rotineira.

“É uma ação importante, que 
tem como objetivo preservar a 
saúde da população. Os produ-
tos serão aplicados em locais 
estratégicos e que ainda contam 
com a circulação das pessoas”, 
disse o prefeito Rogério Lins.

Na luta contra a propa-
gação do novo coronavírus 
(Covid-19) e seguindo as 
recomendações de combate 
à pandemia, a Prefeitura de 
Barueri está higienizando, 
ou seja, desinfetando os pró-
prios públicos e outros pon-
tos estratégicos de grande 
movimentação e utilização 
pelos cidadãos no município. 
Os serviços foram iniciados 
na noite de segunda-feira (dia 
23) e se estenderão durante a 
quarentena ou pelo período 
necessário.

Os trabalhos ocorreram 
em locais como os terminais 
do Parque Viana e rodofer-
roviários do Centro e Jardim 
Silveira; corrimãos de acesso 
ao Boulevard e Ganha Tem-
po, passagem sob a linha fér-
rea da CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos), plataformas de ônibus 
da Praça das Bandeiras e em 
frente aos prontos-socorros, 
na região central.

A higienização e desinfec-
ção seguem o comando da Se-
cretaria de Serviços Munici-
pais (SSM), em parceria com 
a Veolia Proactiva, por meio 
de equipes com equipamen-

tos específicos e utilização 
do produto “Peroxy Riccel”, 
um desinfetante hospitalar e 
limpador sem odor e corante, 

compatível com o meio am-
biente, registrado na Anvisa 
e com uso aprovado em hos-
pitais, clínicas, laboratórios, 

indústrias farmacêuticas, 
cosméticas, alimentícias e 
qualquer outro segmento em 
que processos de desinfecção 

sejam necessários.
Para aplicação do Pero-

xy Riccel é necessário o uso 
de dois caminhões modelo 

pipa, um caminhão-pipa que 
transporta a wap (lavadora 
de alta pressão) e os apli-
cadores (bombas) costais. 
“Optamos pelo produto ideal 
para o combate ao novo co-
ronavírus. Poderíamos usar 
cloro, por exemplo, mas é 
bom termos o melhor para 
limpeza e higiene na cidade 
neste momento difícil que 
enfrentamos. Não há medição 
de esforços, pois temos uma 
parceria bacana com a Prefei-
tura, que está preocupada em 
ajudar a população”, ressal-
tou Valter de Souza, gerente 
de operação de serviços da 
Veolia Proactiva Barueri.

Os trabalhos são realiza-
dos no período noturno, in-
clusive depois das 22 horas, 
quando os locais ficam mais 
vazios.

A higienização e desinfec-
ção serão extensivas também 
ao terminal do Parque Impe-
rial, pontos de ônibus em vias 
de grande movimentação no 
Jardim Belval, Alphaville e 
Tamboré, além de plataformas 
instaladas em frente aos prin-
cipais shoppings e Hospital 
Municipal de Barueri Francis-
co Moran, na Vila Porto.  

Prefeitura de Osasco realiza a 
desinfecção de locais públicos

Diversos pontos de Barueri são 
higienizados pela Prefeitura

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br



Sexta-feira, 27 de Março de 2020 PÁGINA 5CIDADES
JORNAL A RUA

Santana de Parnaíba destaca 
ações de combate ao Coronavírus

O prefeito de Santana de 
Parnaíba, Elvis Cezar, desta-
cou diversas ações que estão 
sendo realizadas prefeitura 
em combate a pandemia de 
Coronavírus.

Entre as ações em desta-
que, a prefeitura está desin-
fetando os principais am-
bientes públicos da cidade 
e locais de grande circula-
ção como a rodoviária. “ As 
unidades de saúde são nossa 
prioridade, assim como lo-
cais de extrema aglomera-
ção onde passam milhares 
de pessoas. Estamos traba-
lhando de forma responsável 
e muito eficiente”, destacou 
Elvis Cezar.

Como Santana de Par-
naíba está em quarentena, 
a prefeitura adotou também 
outras formas de atendimen-
to ao público. “Os nossos 
departamentos estão traba-
lhando e criaram duas novas 
unidades de modo tecnoló-
gico, o Consulta Online e o 
aplicativo Anna”, informou  
o prefeito.

O Consulta Online fun-
ciona das 8h às 17h pelo te-
lefone 95769-4045 e através 

dele o cidadão pode fazer 
consulta por meio de telefo-

ne com videoconferência. Já 
no aplicativo Anna de Inteli-

gência Artificial, é possível 
tirar todas as dúvidas acerca 

do Coronavírus no site san-
tanadeparnaiba.gov.br.

“Em tempo de crise esta-
mos vencendo, nos reinven-
tando e trabalhando muito”, 
conclui o prefeito Elvis Ce-
zar.

Outra ação voltada aos 
profissionais de saúde, são 
aulas de relaxamento e alon-
gamento que em razão da 
suspensão das agendas dos 
profissionais de psicologia, 
visando dar maior sustenta-
ção às ações de prevenção 
sanitária que o momento exi-
ge, o departamento de saúde 
mental de Santana direcio-
nou suas atividades para dar 
suporte aos profissionais de 
saúde que atuam na Atenção 
Primária em Saúde, que nes-
te momento também apre-
sentam medo, incertezas e 
ansiedade. Seja em razão do 
atendimento ao público seja 
pela pressão social e fami-
liar em que a maioria está em 
isolamento e eles trabalhan-
do. Este acolhimento tem 
sido realizado por uma equi-
pe multiprofissional envol-
vendo Psicologia, Terapeuta 
Ocupacional e Fonoaudiolo-
gia na USA do Parque Santa-
na e nas UBS do município.

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria de As-
sistência Social, abriu desde 
a última quarta-feira (25), 
um Centro de Acolhimento 
provisório para atender a po-
pulação em situação de rua 
que apresente sintomas leves 
da COVID-19 e que, eventu-
almente, venha precisar cum-
prir quarentena em razão da 
epidemia do coronavírus. O 
Centro, localizado na Vila 
Osasco, funcionará por tem-
po indeterminado.

De acordo com o  secretá-
rio da SAS, Cláudio Piteri, a 
criação  do espaço é uma me-
dida de prevenção ao contá-
gio do coronavírus, visto que 
cada serviço de acolhimento 
comporta hoje cerca de 50 

pessoas e não possibilita as 
condições necessárias para 
realizar o isolamento. 

No novo espaço, que é 
amplo e bem arejado, as pes-
soas em situação de rua terão 
os mesmos serviços pres-
tados nas demais unidades, 
com camas, sala de TV, ba-
nheiros, chuveiros e alimen-
tação, além de atendimento 
de saúde por parte da equipe 
do Consultório na Rua.

A equipe do Consultório 
na Rua conta com profis-
sionais – enfermeira, tera-
peuta ocupacional e agentes 
comunitários de saúde para 
realizar os atendimentos e, 
quando necessário, fazer en-
caminhamentos às unidades 
de saúde.

Em meio à atual pan-
demia, as ações de soli-
dariedade por parte das 
instituições empresariais 
de Barueri vêm se multi-
plicando cada vez mais.

Nesta semana, a dire-
ção da tradicional Padaria 

Central (localizada na rua 
Duque de Caxias) tomou 
uma iniciativa muito posi-
tiva. Foram enviados cer-
ca de 100 lanches cuidado-
samente preparados, além 
de sucos, para as equipes 
que estão na linha de fren-

te no combate ao corona-
vírus no Pronto-Socorro 
de Barueri.

Além de profissionais 
da enfermagem, a equipe 
de higienização também 
foi contemplada com os 
sanduíches.

De acordo com Ana 
Regina Lisboa, chefe de 
gabinete da Secretaria de 
Saúde de Barueri, a ini-
ciativa demonstrou solida-
riedade e que essa luta é 
de toda a sociedade. “Fiz 
questão de ligar e agrade-

cer este gesto tão bonito”, 
disse.

Mais solidariedade
O restaurante KFC tam-

bém entrou na onda soli-
dária. Eles doaram nesta 
semana 20 kits de lanche 

para a equipe de profis-
sionais do Pronto-Socor-
ro Adulto e Infantil.  No 
sábado, a loja Subway já 
tinha doado mais de 250 
sanduíches para o Pronto-
-Atendimento do Jardim 
Paulista.

Osasco cria novo espaço para acolher 
população de rua em razão do coronavírus

Cenário de solidariedade aumenta cada vez mais em Barueri
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Cidades adotam sistema de drive-thru 
para vacinação contra a gripe

As cidade da região coloca-
ram em operação um sistema 
de vacinação via drive-thru, 
com o objetivo de agilizar a 
vacinação de idosos contra a 
infl uenza, garantido assim, o 
distanciamento social orienta-
do como medida para evitar a 
contaminação pelo novo coro-
navírus.

Em Osasco há três pon-
tos Drive Thru para vacinação 
de idosos a partir dos 60 anos  
que funcionam inicialmente até 
esta sexta-feira (27). As pesso-
as não precisarão descer do ve-
ículo. Os três locais antendem 
das 10h às 15h. São eles: Esta-
cionamento da Prefeitura, Fito 
zona Norte (Avenida Graciela 
Flores Piteri, Jardim Piratinin-
ga, próximo ao Hospital e Ma-
ternidade Municipal Amador 
Aguiar) e Fito zona Sul (Rua 
Camélia, 26, Jardim das Flo-
res).

Na sexta-feira (27) haverá 
um drive-thru em Alphaville, 
na EEFMT Profª Maria Theo-
dora de Freitas (sede da Fieb 
– Fundação Instituto de Edu-

cação de Barueri / Av. Andrô-
meda, 500), também das 10h às 
16h ou até que haja vacinas.

Já em Carapicuíba confor-
me a quantidade de vacinas 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde no decorrer dos dias, a 
Prefeitura irá divulgar datas e 
locais onde o Drive-Thru con-
tra a gripe ocorrerá.

Além do drive-thru, cada 
município se organizou para a 
vacinação da forma que achou 
mais interessantes para a popu-
lação, alguns município estão 
trabalhando com agendamento, 
outros estão aplicando as vaci-
nas nas escolas e em sua maio-
ria as vacinas também estão 
sendo aplicadas nas Unidades 
Básicas de Saúde.

A primeira remessa de vaci-
nas contra gripe, disponibiliza-
das pelo Ministério da Saúde, 
acabou no primeiro dia da cam-
panha de vacinação em várias 
cidades da região. Segundo o 
Ministério da Saúde, a campa-
nha de vacinação foi adiantada 
em um mês e foram distribuí-
das para os estados 15 milhões 

das 75 milhões doses previstas 
para a campanha. Mais 4 mi-
lhões deverão ser distribuídas 
até o fi nal de março.

É importante destacar que 
a vacinação para o grupo mais 
vulnerável ao coronavírus faz 
parte de uma estratégia de au-

xílio aos profi ssionais de saú-
de, para descartarem o vírus 
infl uenza na triagem de pos-
síveis casos de coronavírus. 

Além disso, é uma medida para 
preservar a saúde dos idosos 
contra a gripe e doenças respi-
ratórias mais comuns.

Mais do que nunca é hora de 
repensar a alimentação. Profi s-
sionais de nutrição tem feito esse 
alerta há tempos na tentativa de 
conscientizar mais e mais pesso-
as de que afastar doenças pode e 
deve começar pela boca.

Uma alimentação caseira e 
com ingredientes bem escolhi-
dos e preparados pode ajudar a 
fortalecer o organismo contra en-
fermidades. No atual quadro de 
pandemia por coronavírus essa 
regra não mudou, pelo contrário, 
ganhou ainda mais signifi cado, 
já que uma boa alimentação é ca-
paz de fortalecer o sistema imu-
nológico, o que ajuda muito para 
que essa e outras doenças não 
encontrem terreno para evoluir.

“A alimentação tem um pa-
pel muito importante no fortale-
cimento do sistema imunológico 
e prevenção de doenças. Cuidar 
da ingestão de água e do consu-
mo de frutas, legumes e verduras 
pode contribuir nesse sentido”, 
destaca a nutricionista de Barue-
ri, Daniele Menezes Teixeira.

Neste momento em que vá-
rias regiões do Brasil decretaram 
quarentena e as autoridades de 
saúde apelam para que as pesso-
as fi quem em casa para conter a 
transmissão da Covid-19, seria 
uma boa oportunidade para de-
senvolver ou fortalecer nas fa-
mílias o hábito de fazer a própria 
comida.

Não é de hoje que os nutri-
cionistas da rede de saúde de Ba-

rueri batem nessa tecla. Preparar 
a própria comida já representa, 
segundo eles, um importante 
salto na qualidade da alimenta-
ção, além, é claro, de priorizar a 
ingestão de alimentos frescos e 
naturais.

“A relação entre alimenta-
ção e saúde é bem estabelecida. 

Ter uma alimentação saudável é 
um dos fatores determinantes da 
saúde. O Guia Alimentar para a 
População Brasileira declara que 
o primeiro passo para uma ali-
mentação adequada e saudável 
é fazer dos alimentos in natura 
ou minimamente processados 
(como frutas, verduras, legumes, 

arroz, raízes e tubérculos, fei-
jões, leite, ovos e carnes) a base 
da nossa alimentação. O Guia es-
tabelece ainda a importância de 
desenvolvermos, exercitarmos e 
partilharmos nossas habilidades 
culinárias. Esse é o momento 
de cuidarmos da nossa saúde, 
em casa, dando à alimentação o 

espaço que ela merece em nos-
sas vidas”, frisa Priscila Koritar, 
também nutricionista da rede.

Daniele e Priscila listaram 
algumas dicas bem práticas para 
orientar as pessoas nesse senti-
do. Mas elas ressaltam: “essas 
são apenas orientações gerais 
de alimentação saudável. Se a 

pessoa tiver algum problema de 
saúde deve seguir as orientações 
do profi ssional que realiza seu 
acompanhamento”.

Para um sistema 
imunológico forte:

- mantenha o consumo diário 
de pelo menos uma fruta fonte de 
vitamina C, como laranja, mexe-
rica, goiaba, kiwi e abacaxi, por 
exemplo;

- mantenha o consumo diário 
de pelo menos uma verdura ver-
de escura fonte de vitamina A e 
ferro, como é o caso da couve, da 
escarola, da rúcula, do agrião, do 
espinafre e do brócolis;

- mantenha o consumo diário 
de pelo menos um vegetal fonte 
de vitamina A, como abóbora, 
cenoura e tomate;

- consuma diariamente ali-
mentos fontes de fi bras, como 
frutas, legumes e verduras, ce-
reais integrais (aveia, arroz in-
tegral, farinha de trigo integral, 
quinoa, entre outros), raízes 
(bata doce, inhame, cará), além 
de sementes e castanhas, sempre 
variando entre eles para manter a 
saúde do intestino;

- consuma regularmente os 
alimentos considerados poten-
tes para o sistema imunológico, 
como é o caso do alho, da ce-
bola, da cúrcuma, da canela, do 
açafrão, do gengibre, do mel e do 
kefi r, entre outros;

- ingerira ao menos 2 litros de 
água por dia.

Coronavírus: como fortalecer o sistema 
imunológico por meio da alimentação
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O Governador João Do-
ria anunciou nesta quarta-
-feira (25) o lançamento do 
programa Merenda em Casa, 
que vai ofertar a alimentação 
para 700 mil estudantes ma-
triculados na rede estadual de 
São Paulo. O valor do inves-
timento é de R$ 40,5 milhões 
por mês e chegará a mais de 
20% dos 3,5 milhões de alu-
nos da rede.

“A medida vai perdurar 
enquanto as aulas estiverem 
suspensas. É uma medida 
protetiva, de atenção às famí-
lias e às crianças mais vulne-
ráveis do nosso Estado. O va-
lor é suficiente para comprar 
uma cesta básica”, afirmou 
Doria.

Serão beneficiados os es-
tudantes cujas famílias re-
cebem o Bolsa Família, bem 
como aqueles que vivem em 
condição de extrema pobre-
za, de acordo com o Cadastro 
Único do Governo Federal.

O valor de R$ 55 por es-
tudante será disponibilizado 
às famílias para a compra de 
alimentos a partir de abril. 
Os repasses serão oferecidos 
enquanto as aulas seguirem 
suspensas nas escolas.

“Além de um direito, a 
merenda escolar é uma ga-
rantia de capacidade para o 
pleno desenvolvimento dos 

estudantes”, disse o Secretá-
rio de Estado da Educação, 
Rossieli Soares.

Repasse
Para identificar os alunos, 

haverá um cruzamento de da-
dos entre as bases da Secre-

taria de Estado da Educação 
e da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social. 
Dessa forma, as duas pastas 

poderão identificar alunos 
em extrema pobreza inseri-
dos no Cadastro Único, sejam 
eles beneficiários do Bolsa 
Família ou não.

O montante será repassa-
do pela Secretaria da Educa-
ção para a Secretaria de De-
senvolvimento Social, que, 
por sua vez, fará o repasse às 
famílias. “Essa ação vai evi-
tar, por exemplo, que um alu-
no que ainda não tenha CPF 
e seu responsável indicado 
na matrícula na rede estadual 
não esteja inserido no Cadas-
tro Único deixe de ser bene-
ficiado”, explicou Rossieli 
Soares.

Com o pagamento do au-
xílio, o Governo de São Pau-
lo quer garantir que os alunos 
mais vulneráveis, que se ali-
mentam diariamente das re-
feições servidas nas escolas, 
não fiquem desassistidos.

A Secretaria de Estado da 
Educação, em parceria com 
a União dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (Undi-
me), estuda uma alternativa 
de aproveitar os alimentos 
perecíveis destinados para a 
merenda que estão estocados 
nas escolas.

Mesmo em casa, os pro-
fessores da rede de Barueri, 
com orientação do Depar-
tamento de Apoio Pedagó-
gico e da Coordenadoria de 
Tecnologia, seguem alimen-
tando as plataformas tecno-
lógicas com conteúdos peda-
gógicos para que os alunos 
possam seguir estudando, 

mesmo ausentes da escola, 
neste período de isolamento 
social.

De acordo com dados do 
monitoramento da Coorde-
nadoria de Tecnologia da Se-
cretaria de Educação, é mui-
to significativo o número de 
alunos que estão entrando 
nas plataformas e efetuando 

as atividades.
De acordo com o diretor 

Fernando Abreu, da Emef 
Enéias Raimundo, os pais 
dos estudantes da escola es-
tão incentivando muito este 
processo. “Os professores 
também estão colaborando 
muito com a alimentação 
dos conteúdos e os alunos, 

mesmo em casa, estão muito 
dinâmicos.”

Além dos cadernos di-
gitais de apoio pedagógi-
co, os estudantes de toda a 
rede também têm acesso a 
matérias nas plataformas: 
Google Sala de Aula, Khan 
Academy, Mentes Notáveis 
e Arkos.

Dentro dos investimen-
tos em educação tecnológi-
ca que a rede de ensino vem 
recebendo, todas as escolas 
e setores administrativos da 
Secretaria de Educação de 
Barueri contam com equipa-
mentos para videoconferên-
cias. 

Nesta época de isolamen-
to social, gestores de diver-
sos setores da Secretaria de 
Educação seguem trabalhan-
do e importantes reuniões e 
decisões vêm acontecendo 
graças à videoconferência. 

Frequentemente, as reu-
niões via videoconferência 

envolvem diretores, coorde-
nadores educacionais e cur-
sos para professores, entre 
outros produtivos encontros. 

Uma videoconferência 
com todas as instruções so-
bre plano de carreira já havia 
ocorrido recentemente na 
Secretaria de Educação. 

Governo do Estado anuncia programa 
‘Merenda em Casa’ para 700 mil alunos

Em casa, alunos de Barueri 
efetuam atividades de 
aprendizagem on-line

Com medida de 
isolamento, Secretaria 
de Educação de Barueri 
realiza videoconferências
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Multa de 100 mil reais para quem andar na rua e até linchamentos, veja o que Jessica Lopes, Fabiana Britto, 
Nathy Kihara e Simone Siqueira contaram sobre a sua rotina em outros países

Cliques
da

Semana
Coronavírus: Italia, Suíça, Reino Unido e Dubai

MUSAS DA INTERNET REVELAM ESTADO DE 
QUARENTENA EM QUATRO CANTOS DO MUNDO

Vivendo fora do Brasil em meio à epidemia do coronavírus, 
as musas da internet instaladas em quatro cantos do mundo - 
Itália, Suíça, Reino Unido e Emirados Arabes - narram o medo 
e o pânico nas suas rotinas para evitar, a qualquer custo, o 
contágio da doença.

A baiana Fabiana Britto, ex-Big Brother, mora na Itália 
atualmente. Confinada em seu apartamento, ela contou que 
não pode sair nem na varanda. “A polícia pode nos multar se 
perceber alguém do lado de fora, estamos em pânico”.

Nathy Kihara, playmate da Playboy, vive em Como, uma 
fronteira entre a Itália e Suíça. “Estamos isolados, olho pela 
janela de casa e não vejo ninguém na rua, é um cenário 
apocalíptico”.

Simone Siqueira, ex-dançarina do Gugu, agora vive em 
Dubai e falou como está a rotina nos Emirados Árabes. “Essa 
semana entramos em quarentena. Mesmo com poucos casos 
de coronavírus aqui, o governo tomou a decisão de fechar 
tudo, sejam baladas, beach clubs, lounges, academias e alguns 
restaurantes. Inclusive aplicarão uma multa de 20 a 100 mil 
para pessoas que fizerem festas privada em casa”.

Jessica Lopes, também conhecida como Peladona de 
Congonhas, está morando no Reino Unido e confessou estocar 
alimentos para sobreviver na quarentena. “Só saio de casa de 
máscara e evito ao máximo colocar os pés para fora”.


