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O Governo do Estado de São 
Paulo decidiu prorrogar por mais 
15 dias a quarentena em todos 
os 645 municípios de São Paulo, 
até o dia 22 de abril. A decisão foi 
tomada após reunião com 15 mé-
dicos do Centro de Contingência 
do coronavírus, que apontaram 
que o contágio já chegou a cem 
cidades paulistas e mais de 400 
hospitais públicos e privados. 
Projeções apontam que prolon-
gar o distanciamento social pode 
evitar mais de 160 mil mortes em 
todo o Estado.

O número de mortes pela CO-
VID-19 entre 17 de março e 5 de 
abril já é quase igual ao total de 
óbitos por gripe registrados ao 
longo de todo o ano passado. As 
internações de pacientes com a 
con�irmação da doença em lei-
tos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) cresceram 1.500% 
desde 20 de março, passando de 
33 para 524, no último dia 3. As 
mortes subiram 180% em uma 
semana.

Para tentar conter o avanço 
dos casos, que já está lotando 
hospitais – somente no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, são 220 pacientes 
suspeitos ou con�irmados, dos 
quais 110 internados em UTI –, 
o Governo do Estado determinou 
a prorrogação da quarentena por 
mais 15 dias. A recomendação é 
que as pessoas �iquem em casa. 
Os serviços considerados essen-
ciais continuam em funciona-
mento, como nos primeiros 15 
dias da quarentena.

A decisão segue orientação 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde), da Opas (Organização 
Pan-americana de Saúde), do Mi-
nistério da Saúde e do Centro de 
Contingência do coronavírus de 
São Paulo, formado por epide-
miologistas, cientistas, pesquisa-
dores, infectologistas e virologis-
tas sob a coordenação do médico 
David Uip.

Conforme projeção do Institu-
to Butantan, centro de pesquisas 
biomédicas vinculado à Secreta-
ria de Estado da Saúde, a pror-
rogação da quarentena pode evi-
tar 166 mil óbitos em São Paulo, 
além de 630 mil hospitalizações e 
168 mil internações em UTIs.

A extensão da quarentena 
também é importante para que 
o Estado organize a rede pública 
de saúde ao número crescente de 
doentes. Já foram ativados 1.524 
novos leitos de UTI em hospitais 
estaduais, municipais e �ilantró-
picos. Além disso, o Governo de 
São Paulo prepara a implantação 
de um hospital de campanha no 
Complexo Esportivo Ibirapuera, 
na capital.

Governo de SP 
prorroga quarentena 
até 22 de abril

O Ministério da Educação (MEC) autorizou que institui-
ções integrantes do sistema federal de ensino suspendam, 
em caráter excepcional, as aulas presenciais dos cursos de 
educação pro�issional técnica de ensino médio em anda-
mento, ou optem por atividades não presenciais substituti-
vas, por até 60 dias. O prazo pode ser prorrogado a depen-
der de orientações do Ministério da Saúde e dos órgãos de 
saúde estaduais, municipais e distrital.

De acordo com portaria publicada na edição desta se-
gunda-feira, 6 de abril, do Diário O�icial da União (DOU), 
as instituições de ensino que optarem pela substituição de 
aulas presenciais por atividades não presenciais têm duas 
opções: utilizar recursos digitais para mediá-las ou possi-
bilitar aos estudantes acesso a materiais de apoio e orien-
tações para a continuidade dos estudos. 

Caso a opção escolhida seja a suspensão, será preciso 
realizar a reposição integral das aulas para que seja cum-
prida a carga horária estabelecida no plano de curso. As 
instituições podem alterar o calendário, inclusive no perí-
odo de recesso e férias escolares.

Segundo o secretário de Educação Pro�issional e Tecno-
lógica do MEC, Ariosto Culau, as alternativas buscam con-
templar as diversas situações e realidades das instituições 
de ensino, dada a heterogeneidade de per�il social dos es-
tudantes dos cursos técnicos.

Ao autorizar as medidas, o documento oferece segu-
rança jurídica às entidades de ensino que já vêm adotando 
a suspensão de atividades presenciais para contenção do 
vírus. “A motivação da portaria é, de um lado, conferir às 
instituições a possibilidade de alternativas de ensino não 
presencial e, de outro, zelar pelo direito à educação e ao 
bem-estar dos estudantes”, disse Culau.

Conforme o texto publicado no DOU, “�ica vedada a apli-
cação da substituição de que trata o caput às práticas pro-
�issionais de estágios e de laboratório, quando previstos 
nos respectivos Planos de Curso”.

MEC autoriza suspensão de 
aulas presenciais em cursos 
técnicos de ensino médio 
por 60 dias

O prazo pode ser prorrogado, a depender de 
orientações do Ministério da Saúde e dos 

órgãos de saúde

Medida visa evitar que pessoas de baixa 
renda tenham energia elétrica cortada 

por falta de pagamento

Governo Federal adota 
medidas para garantir 
energia elétrica a pessoas 
de baixa renda

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) está toman-
do medidas para combater 
a crise do novo coronavírus 
no setor elétrico. De acordo 
com o ministro Bento Albu-
querque, deve ser anuncia-
do, em breve, uma medida 
para evitar que as pessoas 
de baixa renda tenham a 
energia elétrica cortada por 
falta de pagamento. 

Segundo Bento Albu-
querque, o Ministério tra-
balha juntamente com o 
Ministério da Economia e 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) para 
isentar as pessoas de baixa 
renda da conta de luz du-
rante a crise do novo coro-
navírus. Uma portaria foi 
emitida para evitar que a 
energia elétrica seja corta-
da por um período de 90 
dias, em caso de falta de pa-
gamento. De acordo com o 

ministro, a ação visa a tran-
quilidade dos usuários. 

No sábado (4), o minis-
tro se reuniu com repre-
sentantes dos segmentos e 
atividades do setor elétrico. 
No �inal da reunião, o Mi-
nistro Bento Albuquerque 
reconheceu a tradição dos 
agentes do setor elétrico de 
superarem crises em con-
junto, visando à sustentabi-
lidade do setor, e agradeceu 
a predisposição do setor em 
contribuir para atravessar 
essa fase – “que não sabe-
mos quando vai terminar”, 
disse – mas assegurou que 
neste contexto o MME já 
mantém articulações  jun-
to aos demais ministérios 
e entidades do Governo vi-
sando ao momento chama-
do de D+1: de retomada do 
crescimento do Setor, com 
atração de investimentos 
nacionais e estrangeiros. 

GRÊMIO ESPORTIVOAFIZP
Edital de Convocação

Eu, Valdemir Amaral Pereira, portador da R.G.13.407.280-7 na qualidade de Presidente em exercício do Grêmio Esportivo 
Afi zp, atendendo as normas do Artigo 17 § 1º e 2º do Estatuto, venho convocar a Assembléia Geral Extraordinária a se 
realizar no dia 30 de Abril de 2020, às 19,00 (dezenove) Horas em primeira, e segunda chamada se for necessário às 
19h30 (dezenove e trinta) horas na sede desta entidade situada à Rodovia Manoel Cesar Ribeiro nº 1260, Bairro da 
Santa Luzia, Pindamonhangaba - SP para as seguintes ordens do dia:
1- Eleição de Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2020-2023.
2- Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal eleitos.

Pindamonhangaba, 06 de Abril de 2020.
Valdemir Amaral Pereira

Medida pode evitar mais de 160 
mil mortes; coronavírus chega 
a cem cidades e 400 hospitais 
paulistas, e total de óbitos 
cresce 180% em uma semana

O cenário epidemiológico 
de São Paulo em relação ao co-
ronavírus é, no momento, me-
lhor que em relação a outros 
países. O Governo do Estado 
decretou quarentena apenas 
26 dias após o primeiro caso, 
quando havia 810 infectados e 
22 mortes. Com isso, a curva de 
casos apresentou tendência de 
achatamento.

Na Itália, por exemplo, a 
quarentena foi decretada 49 
dias do primeiro caso, já com 
47.021 casos e 4.032 mortes, 
e mesmo assim a curva de con-
tágio continuou crescente. O 
mesmo ocorreu na Espanha, 
onde a quarentena começou 45 
dias depois do primeiro caso, 
quando havia 11.826 casos e 
533 mortes.

Em São Paulo, o distancia-
mento social está ajudando a 
mitigar a transmissão de casos. 
As pessoas estão tendo menos 
contato entre si e, com isso, a 
taxa de contágio por COVID-19 
caiu. Segundo estudo do Ins-
tituto Butantan em parceria 
com o Centro de Contingência, 
de acordo com os dados epi-
demiológicos disponíveis, an-
tes das medidas de restrição, 
a velocidade de transmissão 
do vírus era de uma para seis 
pessoas. No dia 20 de marco, 
esse número caiu para uma 
para três. No dia 25, já era de 
uma para menos de duas. Mas 
somente quando a taxa for me-
nor do que um para um pode-
rá se dizer que a epidemia foi 
controlada.

A redução do contágio per-
mitiu retardar o pico de inter-
nações nos hospitais da cidade 
de São Paulo, que ocorreria já 
na primeira semana de abril 
se nada tivesse sido feito. Con-
forme projeções do Instituto 
Butantan em parceria com a 
UnB (Universidade de Brasí-
lia), haveria mais doentes por 
coronavírus do que leitos ne-
cessários no SUS de São Paulo, 
e seria preciso acrescentar 20 
mil novas vagas, das quais 6,5 
mil de UTI. O sistema, portan-
to, iria colapsar.

Ainda conforme as informa-
ções do estudo, com 66% dos 
paulistanos em suas casas após 
23 de março, houve expressiva 
redução de pacientes com qua-
dros pulmonares internados 
em hospitais. Mas o isolamento 
diminuiu nos últimos dias. Em 
2 de abril, era de 52,4% na ci-
dade de São Paulo e de 51,8% 
no Estado.

“Esses resultados positivos 
reforçam a importância das 
medidas de afastamento social 
adotadas. A evolução da epide-
mia indica claramente que as 
medidas têm que ser mantidas, 
e a adesão da sociedade, refor-
çada. O Centro de Contingência 
avalia diariamente o impacto 
das medidas na mobilidade 
das pessoas, e a constatação é 
que ainda existe espaço para 
melhoria. Neste momento crí-
tico da epidemia, a única medi-
da efetiva ao nosso dispor é o 
distanciamento social”, a�irma 
o médico David Uip.

Casos e mortes
O número de casos de co-

ronavírus no Estado desde 26 
de fevereiro chega a 4.620. Ao 
todo, mais de 400 hospitais, 
entre públicos e privados, no-
ti�icaram casos suspeitos de 
coronavírus. O total de mortes 
por COVID-19 – 275 em 20 dias 
– já está próximo das 297 víti-
mas fatais por gripe registra-
das em 2019.

Os dados também apon-
tam que o coronavírus mata 
dez vezes mais do que todos 
os tipos de meningite. Até o 
momento são 13,7 mortes 
diárias, em média, por CO-
VID-19, contra 1,3 morte/dia 
por meningite no Estado em 
2018, conforme informações 
consolidadas pela Vigilância 

Epidemiológica do Estado.
Entre as vítimas fatais da 

COVID-19, 85,8% tinham 60 
anos ou mais. Desses, 92,1% 
tinham algum tipo de comor-
bidade. Do total de mortos 
pela doença, de todas as fai-
xas etárias e que tinham algu-
ma comorbidade, 69,1% eram 
cardiopatas; 47,1% possuíam 
diabetes; 16,1% apresentavam 
pneumonia; 12,6% tinham al-
gum tipo de doença neurológi-
ca; 7,6% possuíam imunode�i-
ciência; 3,1% eram asmáticos; 
e 2,2% apresentavam doença 
hematológica. Os boletins são 
divulgados diariamente no site 
do Centro de Vigilância Epide-
miológica do Estado (www.cve.
saude.sp.gov.br).

Cenários


