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Cuidar sem exagero

Não resta a menor dúvida de que o prego e da falência de empresários. Essa
Covid-19 matou e ainda vai matar muita também que deverá ser duradoura e as
gente no mundo. No entanto, é impor- medidas para sua recuperação não pastante termos bom senso em todos os sarão por medidas da própria população.
O buraco será mais embaixo! As consesentidos.
Bom senso para evitar a proliferação quências também serão drásticas e mordo Coronavírus, tomando para isso medi- tes também irão ocorrer.
Por isso é de extrema impordas de higiene básicas, como
lavar as mãos constantemente, “O bom senso tância e urgência que as medidas
retirar os sapatos ao entrar em é fundamental tomadas sejam pensando basicacasa, não dar aperto de mãos ou em época do mente na não disseminação
Covid-19”
desse vírus e não em medidas
abraços, evitar aglomerações,
que possam ter o objetivo tão
enfim, medidas básicas que vão
ajudar muito para evitar a disseminação apenas político ou eleitoreiro. Cuidar das
deste vírus e assim contribuir para que pessoas também significa cuidar da economia e das empresas.
voltemos rapidamente ao cotidiano.
Enfim, que o bom senso prevaleça e
Por outro lado, também é importante
que os Governos tenham bom senso ao que possamos passar por esse momento
imprimir medidas que irão ocasionar único da história mundial sem criar
outra epidemia: a epidemia do desem- outras consequências desastrosas.
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Como empreender durante o Covid-19?

A pandemia do Coronavírus
foi oficialmente declarada pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde) no último dia 11 de
março, mas, antes disso, o mercado já sentia os efeitos da doença, também chamada de Covid19. No Brasil, a alta contínua do
dólar fez com que a moeda
norte-americana atingisse o pico
histórico (e negativo) acima de
R$ 5. A Bolsa de Valores opera
em quedas sucessivas, chegando
perto da perigosa marca de 70
mil pontos.
Diante desse cenário, inseguranças e dúvidas em relação a
como investir o dinheiro e
empreender no país são naturais. O que se nota, porém, é que
as pessoas não têm tido paciência para esclarecer as incertezas
e lidar com os problemas financeiros
decorrentes
do
Coronavírus e mesmo para pensar em como ter os negócios

menos impactados por eles. Isso
fica muito claro quando se observa a rápida retirada de investimentos da Bolsa de Valores, porque as pessoas não querem arriscar mais perdas.
Quem tem negócio próprio
tende a ser menos prejudicado
pelo Coronavírus do que as
empresas aéreas, cujas ações
estão derretendo, por exemplo.
Esta é a hora de analisar o que
está ocorrendo no mercado
como um todo e pensar em onde
colocar o dinheiro disponível de
forma segura.
Que tal aplicar capital em serviços que ajudem quem está se
adaptando a uma nova realidade
de trabalho motivada pelo
Coronavírus? A adoção do home
office por muitas empresas, a fim
de minimizar os riscos de contágio pelo Covid-19, faz surgir um
público acostumado a trabalhar
em escritório e que precisa de
soluções para o dia a dia em casa,
como refeições, lanches e até
garrafas de água mineral.
Investir no fornecimento dessas facilidades para o consumidor final é, além de um caminho
inteligente para ter lucros, uma
forma de levar o conforto e a
tranquilidade de que essas pessoas precisam para continuar

executando bem suas tarefas
profissionais.
Belas e saudáveis marmitas,
bolos caseiros, salgados para o
lanchinho da tarde, entregues
em em casa e prontos para consumo, são sinônimo de menos
preocupações para trabalhadores que, muitas vezes, nem saberiam como preparar tudo isso -- e
acabariam se alimentando mal.
Serviços simples de entregas - de água mineral, café, sucos e
até material de escritório -- também são possibilidades para
novos negócios neste cenário.
Realizar uma pesquisa entre uma
potencial nova clientela ajuda na
definição do melhor foco a ser
dado.
No geral, é importante ter em
mente que o mercado mundial
sente e ainda vai sentir bastante
os efeitos do Coronavírus. Não é
possível saber, neste momento,
até que ponto irão as quedas.
Mas elas passarão, e quem tiver
tido clareza para tirar proveito
das necessidades criadas por elas
terá boas histórias para contar no
futuro.
Guy Peixoto Neto
Mentor de empreendedorismo jovem, empreendedor com
experiência na criação, expansão
e reestruturação de empresas.
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Decretos municipais de Kiko e Maranhão
proíbem aglomeração de pessoas
Prefeituras Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estabelecem restrição à circulação de pessoas para evitar contágio do Coronavírus

Está proibida a aglomeração de pessoas nos espaços públicos da região

Por meio de decretos municipais as Prefeituras de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra, através dos
prefeitos Kiko Teixeira (PSB) e
Gabriel Maranhão (Cidadania), respectivamente,
estabeleceram
medidas de restrição de pessoas
em espaços públicos, em decorrência da pandemia do Coronavírus.
O decreto Nº 6.979/2020 de

Ribeirão Pires e, 2.684/2020 de Rio
Grande da Serra, publicados no
último dia 18 informam que:
Estão proibidas a permanência
e aglomeração de pessoas nos
espaços públicos e bens de uso
comum do povo, tais como praças,
jardins, complexos, entre outros,
enquanto durar a situação de
emergência, visando conter a dis-

seminação do Coronavírus.
Faixas de orientação foram instaladas em diversos pontos das
cidades.
O descumprimento do decreto
acarretará advertência, multa de
R$ 1 mil e, em caso de reincidência,
o dobro do valor da primeira multa.
As Prefeituras poderão usar força
policial para coibir a permanência e
aglomeração de pessoas nesses
locais.
Não estão incluídas no decreto
de proibição profissionais que
atuam em serviços de manutenção
e limpeza dos espaços.
Para evitar aglomeração, as
Prefeituras decretaram o encerramento das atividades comerciais
das cidades, enquanto durar a
situação de emergência ou seu
exercício em caráter restritivo.
E também, fica recomendado
ao público em geral que evite a realização de festas de casamento e de
aniversários, batizados ou qualquer evento ou local com aglomeração de pessoas, e que tome os
cuidados com a higiene pessoal,
evitando o contato físico.

Prefeitos Maranhão e Kiko de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires
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Comércios de Ribeirão e Rio Grande da
Serra fecham as portas a partir de hoje
Medida segue determinação do Estado para evitar contágio e aglomeração

As Prefeituras anunciaram na
última semana suspensão de
atividades e eventos religiosos.
A medida segue a determinação
do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Dentre as atividades suspensas estão as missas, reuniões
diversas, cultos, serviços religio-

O decreto determina o fechamento do comércio por duas semanas

A Prefeitura de Ribeirão Pires
e de Rio Grande da Serra decretaram no último sábado (21) a
suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços das cidades.
A medida, que está alinhada
às determinações do Governo
do Estado de São Paulo, começa
a valer a partir de hoje (24) e
permanecerá até 7 de abril.
Atividades internas dos estabelecimentos – transações
comerciais
via
aplicativo,

Internet, telefone/ entregas
delivery – estão mantidas,
segundo o Decreto Municipal Nº
6.981/2020.
Excetuam-se dessas recomendações: farmácia, hipermercados, supermercados e
mercados; açougues, peixarias,
quitandas; lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás e água mineral;
bancos e lotéricas; hospitais, clínicas médicas, veterinárias,
odontológicas e terapêuticas.
Observação: lojas de conve-

niência e padarias poderão atender o público somente do horário das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira, sendo proibida a
comercialização de produtos
preparados para consumo no
local, exceto via delivery. Postos
de combustível, somente no
horário das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.
Portanto, é recomendado que
os estabelecimentos que exerçam essas atividades disponibilizem horário específico e exclusivo para o atendimento ao idoso.

sos, cerimônias com público realizadas em capelas, igrejas, oratórios e santuários, decisão fundamentada no interesse público.
O descumprimento da decisão poderá implicar em sansões
ad m i n i st rat i vas /s a n i tá r i as ,
multa e interdição do estabelecimento.

Região iniciou o fechamento do comércio na segunda-feira
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Cobrança de Zona Azul
é suspensa na região
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Circulação de ônibus
segue até este sábado
A paralisação total dos coletivos no Grande ABC começa no domingo (29)
Foto: Arquivo Folha RP

vidas no Grande ABC, visando o
combate à proliferação e transmissão da doença. O Consórcio
Intermunicipal ainda garantiu que,
mesmo com a paralisação dos ônibus, o transporte de profissionais
da saúde e segurança será mantido
por cada Prefeitura.
Desde a última sexta-feira (20),
a Rigras, empresa responsável pelo
transporte da população ribeirãopirense, adotou a implantação de
horários especiais nas 27 linhas que
percorrem os bairros da cidade. Em
alguns casos, os coletivos estão
realizando o horário feito, normalmente, aos sábados, domingo e
feriados. Já em outros, houve uma
alteração no horário estabelecido.
Os novos horários podem ser conferido no site da empresa.
Mesmo após o pedido de cortes
nos serviços feito pelo Consórcio à
Secretaria de Estados dos
Transportes Metropolitanos, ficou
mantida a circulação dos trens da
Linha 10 - Turquesa da CPTM, das
linhas intermunicipais do sistema
EMTU e trólebus no Corredor ABD
(São
Mateus/Jabaquara
e
Diadema/Brooklin).

O objetivo é evitar aglomeração nos transportes públicos das cidades

As Prefeituras de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra anunciaram
na última quinta-feira (19) a suspensão da cobrança da Zona Azul
por tempo indeterminado. A
interrupção começou a valer na
última sexta-feira (20).
A medida favorece os motoristas, tendo em vista que não precisarão pagar para estacionar nas
ruas das cidades. A ação foi anunciada pelas Prefeituras como
medida de prevenção e combate
ao Coronavírus.
O objetivo é evitar aglomeração no transporte público e minimizar o deslocamento da popula-

ção, assim como a circulação de
pessoas nos ônibus municipais e
intermunicipais da região.
Vale lembrar que na última
semana o Consórcio do ABC
decretou a suspensão gradativa
dos ônibus nas sete cidades, por
isso, toda a população está sendo
orientada a ficar em casa, e apenas sair em casos específicos,
como para vacinação de idosos e
profissionais da Saúde.
Os motoristas devem ficar
atentos para irregularidades, pois
a equipe de trânsito de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra continuarão em fiscalização.

Em Ribeirão Pires, a frota segue rodando com horário especial

As linhas de ônibus municipais
das sete cidades do Grande ABC
seguem com redução gradativa,
conforme estabelecido por cada
empresa, até o próximo sábado
(28). A partir de domingo (29), os
coletivos paralisarão totalmente
como anunciado pelo Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, na última semana, após assembleia
extraordinária entre o presidente
do órgão regional e prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel

Maranhão (Cidadania), com os
representantes das cidades.
A paralisação do serviço de
transporte público urbano será por
tempo indeterminado e foi adotada pelas sete Prefeituras devido ao
cenário provocado pelo crescimento no número de casos do novo
Coronavírus (Covid-19) no Estado
de São Paulo e na região. Na ocasião, Maranhão afirmou que a
medida tem o objetivo de minimizar danos à população e preservar
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Câmaras de RP e RGS
suspendem atividades
A suspensão das sessões seguirá por tempo indeterminado
Fonte: Divulgação

mo dia 17.
Em Rio Grande da Serra, a última sessão da Casa de Leis foi realizada na manhã da última segundafeira (23). Após isso, os encontros
foram suspensos também por
tempo indeterminado. Segundo o
presidente da Câmara, Claudinho
Monteiro (PSB), a decisão foi tomada visando também a proteção aos
cinco vereadores que possuem
mais 60 anos de idade.
Devido a pandemia da Covid-19,
as Câmaras Municipais de Mauá e
Santo André ficarão sem sessões
por 30 dias. Em Diadema, os parlamentares optaram por paralisar as
atividades até o final deste mês.
Após isso, a situação será analisada
e a suspensão poderá ser prorrogada. São Bernardo do Campo também optou pela paralisação das atividades.
São Caetano do Sul decidiu
manter as sessões na Casa de Leis,
no entanto, sem a presença do
público. As sessões ordinárias e
extraordinárias serão transmitidas
pelas redes sociais por meio da TV
Câmara.

Presidentes Rato Teixeira e Claudinho Monteiro optaram por paralisar reuniões

Caso necessário, serão convocadas sessões extraordinárias

Câmaras Municipais de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra anunciaram a suspensão das sessões
ordinárias, que ocorrem semanalmente, por tempo indeterminado
como medida para coibição da disseminação do novo Coronavírus.
Em Ribeirão Pires, a decisão foi
publicada em documento emitido
no último dia 16. Segundo o comunicado interno, que ainda estabelece outras normas, serão convoca-

das sessões extraordinárias caso
haja necessidade de votação de
projetos de leis que visem questões de saúde e segurança pública.
Além disto, o concurso público que
estava previsto para o dia 5 de abril
também foi adiado sem previsão
de nova data. Outros eventos que
estavam agendados para ocorrer
na Câmara, como sessões solenes e
reuniões seguem as mesmas diretrizes que passaram a valer no últi-
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RP confirma primeiro caso de Covid-19
e Grande ABC chega a 30 contaminados
Além da Estância, Diadema também confirmou o primeiro caso na cidade no último domingo (22)
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Ribeirão
Pires confirmou, no último
domingo (22), o primeiro caso
de contaminação pelo novo
Coronavírus entre moradores
da cidade.
O órgão recebeu a notificação do Instituto Adolfo Lutz no
final da noite de sábado (21)
com a confirmação do teste
que resultou em positivo para
Covid-19.
Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, trata-se
de mulher que atua na área da
saúde em unidade de São
Paulo. A paciente já teve alta
do hospital e está em casa
cumprindo o isolamento.
Outros 25 casos suspeitos da
doença entre moradores permanecem sob análise. Sete já
foram
descartados
pelo
Instituto.
Também no domingo, a
cidade de Diadema confirmou
o primeiro caso de contaminação pelo vírus e, assim como na
Estância, a paciente é uma profissional da área da saúde. De

A confirmação foi dada pelo Instituto Adolfo Lutz

acordo com a nota publicada
pela Prefeitura, a mulher está
internada em hospital.
“Ao tomar conhecimento do
caso,
a
V igilância
Epidemiológica foi ao condomínio da paciente, na região central, e certificou que todas as
medidas de higiene foram
tomadas no local”, diz o comunicado.
Com os dois últimos casos
confirmados, até o momento, a
região do Grande ABC contabiliza o total de 30 pessoas que
testaram positivo para Covid19, sendo 11 em São Caetano
do Sul, sete em Santo André,
nove em São Bernardo e um
em Diadema, Mauá e Ribeirão
Pires.
Rio Grande da Serra é a
única cidade entre as sete da
região a não confirmar contágio pelo vírus. Até o último dia
20, a cidade contava com seis
casos suspeitos e três descartados. Ainda não foram confirmadas mortes em decorrência
do coronavírus no Grande ABC.

Casos em São Paulo
aumentam 18% em um dia
São Paulo obteve um
aumento de 18,06% no número
de novos casos de Coronavírus.
114 pessoas testaram positivo
para Covid-19, tendo o Estado
saído de 631 contaminados, no
último domingo (22), para 745
na última segunda-feira (23).
O número de mortes em São
Paulo também seguiu com
aumento no último final de
semana, totalizando 30 óbitos.
Segundo dados da Secretaria
de Estado da Saúde, todas as
mortes ocorreram na capital
paulista e das oito novas mortes, seis eram do sexo masculino e duas do sexo feminino.
Todas as vítimas tinham mais
de 75 anos de idade e apenas
uma com 33 anos. Três das
mortes ocorreu em hospital da
rede pública.
No país, o número de mortes chegou a 34 na noite da
última segunda-feira, e 1.960
estão na lista de pessoas contaminadas.
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SP terá rede para realizar
dois mil testes diários
Serão 17 laboratórios ligados à USP com apoio do Instituto Butantan
Foto: Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Vila Penteado, Hospital Ipiranga e
Hospital Geral Guaianazes.
Além do Butantan, somente o
Instituto Adolfo Lutz realizava os
testes de Coronavírus na capital
paulista. Com o apoio dos laboratórios ligados à USP, a rede vai
identificar mais rapidamente
casos positivos de Coronavírus de
forma a isolar pacientes infectados o mais rápido possível.
Além disto, serão abertos mais
900 leitos de UTI para tratamento
de pacientes contaminados pelo
novo Coronavírus no Hospital das
Clínicas. Estima-se que 200 leitos
já estejam disponíveis a partir
desta sexta-feira (27) e os demais
deverão ser entregues até o dia 10
de abril.
Na região do Grande ABC,
Santo André também deverá
construir nos próximos dias 300
novos leitos exclusivamente dedicados ao atendimento de casos do
novo Coronavírus. A estrutura dos
hospitais de campanha serão
montadas no Estádio Bruno Celso
Daniel e no Complexo Esportivo
Pedro Dell’Antonia.

A rede foi anunciada na última segunda-feira em coletiva

Na tarde da última segundafeira (23), o governador do Estado
de São Paulo, João Dória (PSDB),
anunciou a criação de uma rede
com capacidade de realizar dois
mil testes de Coronavírus por dia.
O anúncio foi dado em uma coletiva dada no início da tarde de
ontem e passará a funcionar a partir desta quarta-feira (25) e,
segundo o governador, essa é a
orinentação da Organização

Mundial da Saúde.
Dória afirmou que a rede será
composta por 17 laboratórios ligados à USP (Universidade de São
Paulo) e contará com o apoio do
Instituto Butantan. Cinco hospitais
também integrarão a rede e serão
responsáveis pela triagem de
casos suspeitos. Os centros estarão disponíveis no Instituto de
Infectologia Emilio Ribas, Hospital
do Mandaqui, Hospital Geral da

Terça-feira, 24 de Março de 2020

Cidade

Folha 13

Prefeituras implantam 'drive thru'
da vacinação, mas vacina acaba
Prefeituras adotaram medidas de segurança contra o Coronavírus durante ação, porém doses da vacina foram insuficientes

Em Ribeirão Pires a ação está sendo realizada no Complexo Ayrton Senna

Teve início nessa segunda-feira,
dia 23, a campanha de vacinação
contra a influenza para idosos
(acima de 60 anos) e profissionais
da saúde. Em Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra, as Prefeituras
estruturaram esquema especial
para fazer a imunização. As doses
enviadas pelo Ministério da Saúde,
5 mil para Ribeirão e 1.500 para Rio
Grande, não foram suficientes para
atender a demanda, que foi grande

durante todo o dia.
Todas as vacinas disponíveis
foram aplicadas até o meio da
tarde dessa segunda-feira. As
Prefeituras estão solicitando o
envio de mais doses para atender a
demanda do público prioritário
nessa primeira etapa da campanha.
Como forma de prevenir a disseminação do Coronavírus, a
Prefeitura de Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra implantaram na
última segunda-feira (23) posto
‘drive thru’ de vacinação contra a
influenza para a imunização de
moradores idosos (acima 60 anos)
e profissionais da saúde.
A ação teve como objetivo evitar filas e grandes aglomerações de
pessoas. Em todos os postos especiais, as pessoas não precisarão
descer do carro para receberem a
dose da vacina.
Ribeirão Pires implantou o
“drive-thru” em frente à Secretaria
de Esportes da cidade, no
Complexo Ayrton Senna – Av.
Prefeito Valdírio Prisco, 193, região
central. A Prefeitura de Rio Grande
instalou o equipamento de vacinação na Praça da Bíblia, no Centro.

Consórcio
Em reunião por meio de videoconferência
do
Consórcio
Intermunicipal Grande ABC realizada nesta segunda-feira (23/3), às
18h, com os prefeitos Paulo Serra
(Santo André), Orlando Morando
(São Bernardo do Campo), José

Auricchio Júnior (São Caetano do
Sul), Lauro Michels (Diadema),
Adler Teixeira - Kiko (Ribeirão Pires)
e Gabriel Maranhão (Rio Grande da
Serra e presidente da entidade
regional), foi discutida a insuficiência de entrega de vacinas contra a
gripe aos municípios, por parte dos
governos federal e estadual, para
atendimento da população do
Grande ABC.
Na região foram entregues 107
mil doses – 30.000 para Santo
André, 30.000 para São Bernardo
do Campo, 13.000 para São
Caetano do Sul, 12.500 para
Diadema, 15.000 para Mauá, 5.000
para Ribeirão Pires e 1.500 para Rio
Grande da Serra –, todas já aplicadas no primeiro dia de vacinação;
sendo insuficientes para atendimento da população idosa da
região, que totaliza 432.000 idosos.
O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC encaminhará ofício à
Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo e ao Ministério da Saúde
solicitando as doses necessárias
para a região.

Assim, as prefeituras municipais
suspenderão a vacinação, até a
entrega do segundo e terceiro lote
de vacinas, pelos governos federal
e estadual.
Tão logo os municípios receberem mais doses da vacina contra a
influenza, o “drive-thru” seguirá
atendendo os moradores, de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h.
Além do “drive-thru”, a vacinação em Ribeirão está sendo realizada em nove Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde
da Família de Ribeirão (USFs), de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. A única exceção será a UBS
Central. Por questões de segurança, dentro das medidas de combate ao coronavírus, as doses da vacina para essa unidade estão sendo
aplicadas na Câmara Municipal da
cidade.Já Rio Grande da Serra
optou em vacinar as pessoas por
ordem alfabética e em cada dia,
assim que chegar a vacina, serão
aplicadas doses de acordo com a
letra inicial do nome.
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Bolsonaro edita MP e decreto que definem
atividades essenciais durante a quarentena
Assim caberá ao presidente da República indicar quais serviços públicos e atividades essenciais não podem ser interrompidos

O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) editou na última sextafeira (20) um decreto e uma
medida provisória que garan-

tem ao Governo Federal a competência sobre serviços essenciais, entre os quais a circulação interestadual e intermunici-

Presidente da República Jair Bolsonaro

pal. De acordo com o governo,
os dispositivos têm como objetivo “harmonizar as ações de
enfrentamento à pandemia do
novo Coronavírus".
Com os dispositivos, que
têm força de lei e passam a
vigorar imediatamente, caberá
ao presidente da República
indicar quais serviços públicos
e atividades essenciais não
podem ser interrompidos em
meio à pandemia provocada
pelo novo Coronavírus. O texto,
segundo o Governo, busca
impedir que a circulação de
insumos necessários para a
população seja afetada pelas
restrições sanitárias e biológicas em vigor em vários estados.
Além de delegar ao presidente a definição de serviços e
atividades essenciais, a Medida
Provisória 926/2020 determina
que qualquer interrupção de
locomoção interestadual e
intermunicipal seja embasada
em normas técnicas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). A MP altera a Lei

13.979/2020, sancionada em
fevereiro por Bolsonaro, que
trata do enfrentamento ao
Coronavírus no país.
Outro ponto da MP simplifica procedimentos para a compra de material e de serviços
necessários ao combate à pandemia. O texto flexibiliza e
burocratiza a licitação para a
aquisição de bens para o
Sistema Único de Saúde (SUS).
O decreto detalha os serviços públicos e as atividades
“indispensáveis ao atendimento das necessidades” do país. O
texto cita a assistência à saúde
(incluídos os serviços médicos e
hospitalares), o transporte
intermunicipal e interestadual
de passageiros e os serviços de
táxi ou de aplicativo. Em contraste com medidas tomadas
por diversos países na prevenção ao Coronavírus, o decreto
inclui o transporte internacional de passageiros na lista de
serviços que não podem ser
interrompidos.
De acordo com o decreto, a

suspensão desses serviços e
dessas atividades essenciais
“põe em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população”. O decreto proíbe
restrições à circulação de trabalhadores que possam afetar os
serviços e as atividades e à circulação de cargas de qualquer
espécie que resultem em desabastecimento de gêneros
necessários à população.
Caberá ao comitê de combate ao novo coronavírus criado
pelo Governo Federal definir
outros serviços públicos e atividades considerados essenciais
e editar atos para regulamentar
e operacionalizar as normas. O
decreto estabelece ainda que
os órgãos públicos e privados
mantenham equipes devidamente preparadas e dispostas à
execução, monitoramento e à
fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais,
com canais permanentes de
diálogo com órgãos federais,
estaduais, distritais, municipais
e privados.
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Ministério adota
medidas de emergência
para o Bolsa Família
Secretaria de Assistência Social da Estância reforça orientação dos procedimentos

Medida visa evitar aglomeração de pessoas que estão no grupo de risco

O Ministério da Cidadania adotou medidas em decorrência da
situação emergencial de Saúde
Pública causada pelo Covid-19.
Ficam adiados prazos relacionados ao Cadastro Único, Bolsa
Família e Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
De acordo com a Portaria nº
335, de 20 de março de 2020,

publicada no Diário da União, não
serão realizados, pelo prazo de 120
dias, bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da averiguação e revisão cadastral, entre
outros.
Ficam suspensos, pelo prazo de
120 dias, os seguintes processos de
gestão e operacionais do Programa
Bolsa Família e do Cadastro Único:

Prefeitura de Rio Grande da Serra
DESPACHO DO PREFEITO
Ratifico a Justificativa da Secretária Municipal de
Saúde e aprovo a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº
8.666/1993, c/c o artigo 4 da Lei Federal nº
13.979/2020, para a contratação emergencial de
aquisição de máscaras descartáveis PFF2S para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus,
com a empresa MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE
EIRELI – CNPJ 10.267.695/0001-26, pelo valor total
de R$ 59.850,00 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e
Cinquenta Reais). Rio Grande da Serra, 23 de Março
de 2020, Luis Gabriel Fernandes da Silveira –

Prefeito.
DESPACHO DO PREFEITO
Ratifico a Justificativa da Secretária Municipal de
Saúde e aprovo a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº
8.666/1993, c/c o artigo 4 da Lei Federal nº
13.979/2020, para a contratação emergencial de
aquisição de máscaras descartáveis tripla para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus,
com a empresa SWEET PRODUCTS COMERCIO
LTDA – CNPJ 19.937.651/0001-30, pelo valor total de
R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais). Rio Grande da
Serra, 23 de Março de 2020, Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito.

a averiguação cadastral; a revisão
cadastral que abrange o Programa
Bolsa Família; a aplicação das
ações comandadas pelo Ministério
da Cidadania, de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios
financeiros, decorrentes do descumprimento das regras de gestão
de benefícios do Programa Bolsa
Família, a contar de abril de 2020;
as medidas de bloqueio de famílias
sem informação de acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família; e o cálculo
do fator de operação do Índice de
Gestão
Descentralizada
do
Programa Bolsa Família e do
Cadastro Único, para apuração do
valor do apoio financeiro à gestão
descentralizada nos âmbitos municipal, estadual e do Distrito
Federal.
Além disso, fica adiado pelo
período de 120 dias o cronograma
de inscrição dos beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada
(BPC) no Cadastro Único.
A medida visa evitar a aglomeração de pessoas que se enquadram nos grupos de risco.
O BPC é um benefício assistencial garantido pela Constituição
Federal de 1988 que garante a
transferência mensal de um salário
mínimo à pessoa idosa com 65
anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo
que não tenha contribuído para a
Previdência Social. Nos dois casos,
o cidadão que pleiteia o benefício
deve comprovar não possuir meios
de se sustentar ou de ser sustentado pela família (renda familiar total
de até ¼ do salário mínimo).
O requerente deve estar incluído juntamente com sua família no
Cadastro Único.
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