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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Tempos difíceis
Vivemos tempos difíceis. Tempos de

distanciamento social, tempos de perdas
dolorosas, tempos de incertezas sobre o
que o futuro nos reserva. Em momentos
como este cada demonstração de afeto e
empatia é extremamente significante.  

Se a pandemia do novo coronavírus, que
assola o mundo, pode nos ensinar
algo, certamente é sobre como e
quanto devemos pensar no próxi-
mo, mas infelizmente nem todos
pensam e agem desta forma.  

Nos últimos dias, 32 pessoas
foram flagradas em diferentes regiões do
Estado de São Paulo comercializando
medicamentos e álcool gel adulterados
sob a falsa promessa de combate ao coro-
navírus. Pessoas que se aproveitaram da
situação de vulnerabilidade em que vive-
mos para lucrar financeiramente.  

No Grande ABC, por exemplo, há regis-
tros de charlatões com suas fábricas clan-
destinas em Santo André e São Bernardo
do Campo. Na Estância, a Polícia Civil tam-
bém já investiga a autoria da comercializa-
ção de frascos do produto possivelmente
adulterado por bebida alcoólica e coloca-

do em embalagens sem procedên-
cia, desprovidas de rótulos de
identificação. Produtos que chega-
ram às mãos de alguns munícipes
que acreditavam estar se prote-
gendo contra o vírus. 

A verdade é que estamos no mesmo
barco, remando ainda sem saber a direção
ao certo. A busca por álcool gel está difícil,
isso é fato. Mas se aproveitar de uma
situação de desespero é algo totalmente
desumano, é repulsivo. É hora de pensar
no próximo para o bem da população.

““AA  bbuussccaa  ppoorr
áállccooooll  ggeell  eessttáá
ddiiffíícciill,,  iissssoo  
éé  ffaattoo!!””
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Que mesmo na quarentena o
vereador Amigão D´Orto (PSB)
decidiu fiscalizar algumas obras
que estão sendo executadas em
Ribeirão Pires.

* * *
Que na quarta-feira o parla-

mentar foi vistoriar o asfalta-
mente da avenida Kaeth Richers
na Vila Marquesa e lá foi recebi-
do por um servidor comissiona-
do da Prefeitura.

* * *
Que ambos tiveram conversa

ríspida e em seguida chegaram
às vias de fato,que rapidamente
foi controlada pela “turma do
deixa disso”.

* * *

Que Amigão está sendo cota-
do para ser o candidato a vice-
prefeito da chapa encabeçada
pelo ex-prefeito Clóvis Volpi (PL),
que nesta quarentena está tra-
balhando na “Frente de
Trabalho da Lígia”, esposa do
ex-prefeito.

* * *
Que Volpi está passando

esses dias lavando vidraça e
também varrendo o quintal.

Que políticos do Grande ABC
já começam a ser diagnostica-
dos com Covid-19.

* * *

Que o prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando, foi o primeiro a decla-
rar, em rede social, que está
infectado.

* * *

Que em seguida, sua esposa,
a deputada estadual Carla
Morando, também testou positi-
vo para o coronavírus.

* * *
Que ontem foi a vez do vice-

prefeito de São Caetano do Sul,
Beto Vidoski, também ser confir-
mado com o Covid-19.

* * *
Que em comum entre esses

três políticos com coronavírus
está o partido político no qual
são filiados: o  PSDB.

* * *
Que está coluna deseja um

rápido restabelecimento às pes-
soas que estão sendo contraídas
pelo Covid-19.

* * *
EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

As Prefeituras Municipais de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra seguem com a fiscalização
de estabelecimentos comerciais
durante a quarentena estadual,
que teve início na última terça-
feira (24), em enfrentamento ao
novo coronavírus. A medida visa
atender às inúmeras denúncias
do funcionamento irregular de
bares e comércios não essen-
ciais.  

O cumprimento da quarente-
na será fiscalizado pelo Estado e
também pelas Prefeituras. O
decreto alerta que caberá à
Secretaria da Segurança Pública
a punição nos casos de descum-
primento, de acordo com os arti-
gos 268 e 330 do Código Penal,
se a infração não constituir crime
mais grave. 

Os órgãos Executivos estão
dispondo de equipes da

Secretaria de Segurança, Defesa
Civil, Trânsito, entre outros pro-
fissionais para garantirem que
nenhum comércio descumpra o
decreto estadual. Para que haja
colaboração de ambas as partes,
as Prefeituras também estão soli-
citando o apoio da população
por meio de denúncias anônimas
realizadas em canais de comuni-
cação.  

Em Rio Grande da Serra, a
comunicação do funcionamento
irregular pode ser feita com o
preenchimento de um formulá-
rio disponibilizado na página do
Facebook da Prefeitura
Municipal.  Em apenas dois dias,
a cidade solicitou o fechamento
de 24 estabelecimentos. 

Na Estância, a comunicação
deve ser feita à Guarda Civil
Municipal através dos números
153 ou 4825-2318. Os números
da cidade não foram divulgados.
A GCM e a Polícia Militar estão
realizando rondas ostensivas em
vários bairros do município,
orientando a população sobre a
necessidade de se resguardar em
casa e respeitar a quarentena.  

Moradores podem denunciar funcionamento de comércios não essenciais

Prefeituras intensificam fiscalização aos comércios da região

Prefeituras pedem apoio à
população em fiscalização

A Prefeitura de Ribeirão Pires
anunciou na última terça-feira
(24) que as feiras-livres serão
suspensas por 12 dias. A mudan-
ça faz parte do pacote de novas
medidas de enfrentamento ao
coronavírus.

Segundo a Prefeitura, as feiras
estão entre as atividades que
foram suspensas diante da
necessidade de quarentena,
sendo caracterizadas como ativi-
dades comerciais e de prestado-
res de serviços não essenciais.  A
medida, que está alinhada às
determinações do Governo, vale-

rá de 27 de março a 7 de abril.
Após a quarentena as feiras

voltarão a funcionar, mas preci-
sarão passar por um processo de
reestruturação e de adoção de
medidas de higienização e dis-
tanciamento social. 

Ao todo, três feiras de
Ribeirão Pires terão as atividades
suspensas, sendo elas, anterior-
mente situadas na avenida
Prefeito Valdírio Prisco, rua João
Domingues de Oliveira e rua
Anibal Belotti – Parque Aliança.  

Rio Grande da Serra não ado-
tou a medida de suspensão,

porém, determinou algumas
medidas de prevenção, como a
necessidade dos profissionais fei-
rantes usarem equipamentos de
proteção individual (máscaras
descartáveis e uso constante de
álcool em gel);  espaçamento
entre barracas, com mínimo dois
metros uma da outra; orientação
aos idosos com mais de 60 anos
e familiares sobre a necessidade
de ficarem em suas residências
durante o surto pandêmico e evi-
tar toda e qualquer aglomeração
de pessoas durante toda a ativi-
dade profissional. 

RP suspende feira-livre e RGS não
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A cidade de Santo André confir-
mou, na tarde da última quarta-
feira (25), a primeira morte por
coronavírus na região do Grande
ABC. O comunicado foi dado pelo
prefeito do município, Paulo Serra,
em transmissão ao vivo pelas
redes sociais.  

Segundo as informações já con-
firmadas, o homem de 68 anos
deu entrada na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Sacadura
Cabral, no último dia 18, com pro-
blemas respiratórios e apresentan-
do sintomas de contágio por
Covid-19, entrando em óbito no

mesmo dia. A equipe médica reali-
zou os testes para confirmação e
encaminhou ao Instituto Adolfo
Lutz, o qual testou positivo para
coronavírus.  "É uma notícia triste
para a nossa cidade. A gente tem
preparado o Poder Público e a
Saúde para enfrentar essa guerra
da melhor forma possível, com
transparência", disse o prefeito
durante a transmissão em rede
social. 

Ainda de acordo com o boletim
epidemiológico, outros três óbitos
seguem em análise no município
que já registra 10 casos confirma-
dos e 155 suspeitos.  

Também no último dia 25,
Ribeirão Pires teve sua primeira
morte suspeita pelo vírus. De acor-
do com informações da Assessoria
de Imprensa do órgão Executivo,
uma mulher de 67 anos deu entra-
da na UPA Santa Luzia com sinto-
mas da doença. O óbito foi consta-
tado às 15h30. 

No entanto, apesar de tratar-se
de um caso suspeito, o médico que
atendeu a paciente constatou em
declaração de óbito que uma das

causas da morte foi pela infecção
viral Covid-19, antes mesmo da
confirmação pelo Instituto Adolfo
Lutz. A mulher ainda apresentava
um quadro de insuficiência respi-
ratória aguda e doença pulmonar
obstrutiva crônica. O documento
tornou-se público na noite de
quarta-feira.  

Procurada pela Folha, a
Prefeitura esclareceu que o diag-
nóstico foi realizado pelo médico a
partir de três hipóteses, as quais
foram avaliadas perante o estado
clínico da paciente. Além disso, a
Prefeitura declarou que investigará
a conduta do médico por afirmar
que teria sido a morte por corona-
vírus. 

Há um protocolo que deve ser
seguido por todas as unidades de
saúde caso haja suspeitas de infec-
ção pelo vírus. Primeiramente é
realizada entrevista ao paciente,
posteriormente análise dos sinto-
mas (dores, insuficiência respirató-
ria, febre alta), acompanhamento
hospitalar e realização de testes. O
diagnóstico é obtido com a coleta
de materiais respiratórios (aspira-

ção de vias aéreas ou coleta de
secreções da boca e nariz). O pro-
cedimento deve ser realizado para
todos os casos suspeitos. As amos-
tras são encaminhadas com urgên-
cia para o Instituto Adolfo Lutz,
responsável pela confirmação dos
casos.  

O último boletim divulgado
pela Prefeitura da Estância conta-
biliza apenas um caso confirmado,
uma mulher de 38 anos, que atua
em unidade de saúde em São
Paulo, 27 sob análise e 12 descar-
tados.  

Diadema também aguarda con-
firmação de três óbitos suspeitos
por coronavírus. Até o momento,
um caso de contágio foi confirma-
do na cidade. Trata-se de uma pro-
fissional de saúde que segue inter-
nada em hospital. 46 casos suspei-
tos em residentes seguem em aná-
lise na cidade, sendo 16 internados
graves ou críticos, 27 são profissio-
nais de saúde. 

Ainda de acordo com informa-
ções, São Bernardo do Campo e
São Caetano do Sul também inves-
tigam mortes suspeitas.

Região do Grande ABC registra
primeira morte por coronavírus

O óbito foi registrado na cidade de Santo André na última quarta-feira (25); Ribeirão Pires tem primeira morte suspeita 

Outras mortes seguem em análise na região 

Foto: Divulgação
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A Polícia Civil de Ribeirão Pires
investiga a adulteração de álcool
gel adquiridos pelo proprietário
de um estabelecimento comercial
da cidade. O caso chegou até o
conhecimento do delegado titular
da cidade, doutor Wagner
Milhardo, após o homem, que
comprou o produto em um res-
taurante no Jardim Caçula, com-
parecer a Delegacia em posse dos
frascos fraudados e comunicar o
ocorrido, no último dia 24. Até o
momento, os responsáveis pela
adulteração do produto não
foram presos. 

Segundo informações, o com-
prador adquiriu aproximadamen-
te 21 unidades de álcool gel e che-

gou a revender alguns frascos
para seus clientes. No entanto, ao
notar que o produto possuía um
forte odor semelhante a “pinga”
concluiu que poderia se tratar de
mercadorias falsificadas. Ainda de
acordo com o relato inicial do
homem para a Polícia Civil, após a
desconfiança, optou por recolher
as unidades vendidas e realizar a
devolução do dinheiro.

Ao todo, 13 unidades de álcool
gel desprovidos de rótulos, inscri-
ção de composição ou autoriza-
ção do Poder Público foram entre-
gues aos policiais. Os demais fras-
cos foram descartados, segundo o
próprio comprador. 

Diante do relato, a equipe de

investigação da Delegacia de
Polícia Doutor Evandro Lima se
deslocou até o restaurante locali-
zado no Jardim Caçula. Indagada,
a proprietária afirmou que havia
recebido de seu filho 45 unidades
do produto para consumo próprio
no estabelecimento. Entretanto,
optou por realizar a venda de 21
unidades para o homem no valor
de R$210,00. Ao ser questionada,
a mulher alegou que não sabia
que os produtos eram falsificados.  

Segundo informações apura-
das pela Folha, o inquérito policial
sobre a adulteração do produto já
foi instaurado pelo delegado titu-
lar, que está trabalhando junto ao
Setor de Investigações para a
localização dos autores.

Estado totaliza mais de 30
prisões ligadas à Covid-19 

Nos últimos dias, São Paulo
contabilizou, ao menos, 32 pes-
soas flagradas em diversas regiões
comercializando medicamentos
e/ou álcool gel adulterado com
promessa de combater o novo
coronavírus. Mais de quatro mil
recipientes com produtos falsifi-
cados foram apreendidos em
todo o Estado. As ações foram
realizadas por policiais civis e mili-
tares. 

Em Santo André, a Polícia Civil
apreendeu diversos frascos sem
rótulos e galões com álcool em gel
em uma fábrica clandestina. Um
homem foi detido no local.

Já na cidade de São Bernardo
do Campo, também no Grande
ABC, um homem e uma mulher
foram detidos com 158 frascos de
álcool gel, que estavam com rótu-
lo sem indicação obrigatória e
erros ortográficos.  

Além disso, o CNPJ da suposta
empresa responsável pela fabrica-
ção do produto de higiene consta-
va como não existente.

Álcool Gel adulterado
é apreendido em RP

13 frascos foram entregues à Polícia Civil de Ribeirão Pires 

Adulteração foi constatada após comerciante adquirir 21 frascos em um restaurante 

Foto: Divulgação/ Polícia Civil 
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O Setor de Homicídios da
Delegacia Seccional de Santo
André, responsável pelo Distrito
Policial de Ribeirão Pires, conti-
nuará com a apuração do inquéri-
to referente à intervenção feita
pela Guarda Civil Municipal, no
último dia 19, que resultou na
morte de Sérgio Carlos dos
Santos. De acordo com informa-
ções apuradas pela Folha, já
foram colhidas provas que ajuda-
rão a detalhar as circunstâncias
do ocorrido. 

Seguindo uma norma adminis-
trativa, todas as ocorrências de
intervenção policial resultante
em morte devem ser encaminha-
das à Delegacia especializada, no
caso a Seccional de Santo André.
Por lá, o inquérito policial se
aprofundará na conjuntura do

fato.
O motorista de 50 anos, que

trabalhava para a Prefeitura de
Santo André, foi atingido por dis-
paros efetuados pela GCM após
ser apontado como autor de uma
tentativa de roubo no Jardim
Alvorada. Segundo informações
do boletim de ocorrência, Sérgio
aparentava estar alterado e teria
tentado roubar o veículo de um
motorista de aplicativo, na rua
Itália, momentos antes. 

A Folha conversou com o dele-
gado titular da Estância, doutor
Wagner Milhardo, a respeito do
caso que vem gerando inúmeras
indagações de pessoas próximas
a Sérgio. Segundo Milhardo, a
apuração pela Delegacia especia-
lizada torna o trabalho mais
transparente e imparcial. “Caso o

inquérito tramitasse pelo DP de
Ribeirão Pires, poderia dar uma
conotação de eventual parciali-
dade em prol dos guardas civis
municipais”, declarou. 

Familiares questionam 
abordagem da GCM 

Após a repercussão do caso ao
longo do último final de semana,
familiares e amigos de Sérgio uti-
lizaram as redes sociais para
questionar a versão apresentada
pelos guardas. “Como podem
abordar uma pessoa dessa
maneira e covardemente atirar
de dentro da viatura sem fazer
reconhecimento?”, questionou a
mãe da filha do investigado.

Pessoas próximas ao motorista
ainda o descreveram como uma
pessoa trabalhadora, sem quais-
quer indícios de envolvimento
com crimes. “Trabalhador na
Prefeitura de Santo André, músi-
co excelente, lembro da alegria
dele me contando que tinha sido
convidado para tocar em uma
festividade na Assembleia de
Deus. Esse é o Sérgio que eu
conheço. Justiça será feita”, disse
uma amiga.

Ainda de acordo com publica-
ções, um dia antes, ele e sua ex-
companheira teriam ido até um
templo religioso pedir oração. O
sepultamento de Sérgio aconte-
ceu na tarde do último dia 20, no
Cemitério Municipal São José. 

Procurada pela nossa equipe,
a Prefeitura de Ribeirão Pire afir-
mou que, por meio da Secretaria
de Segurança Urbana, está contri-
buindo com as investigações.
“Após esse processo, serão ava-
liadas se cabem medidas pelo
Poder Executivo Municipal.”

Familiares e amigos questionam abordagem feita pela GCM durante 
possível tentativa de roubo ao motorista de Uber, no Jardim Alvorada

Foto:Divulgação/Reprodução Redes sociais

Homicídios de Santo André 
investigará morte depois de 
intervenção da GCM de RP

Sérgio foi atingido por disparos da GCM durante a intervenção policial
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Motorista é agredida durante
assalto no Centro de RP

Na madrugada do último dia
15, uma mulher de 29 anos foi
agredida durante assalto no
Centro de Ribeirão Pires. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a vítima, que estava acompa-
nhada de duas colegas, saiu da Vila
do Doce até a rua Stella Bruna
Nardelli, onde foi abordada por
três homens, os quais anunciaram
o assalto. Um deles se aproximou
da vítima, a derrubou ao chão e
tentou asfixiá-la, causando-lhe
lesão no pescoço.  

Diante da agressão, populares
se aproximaram da cena na tenta-
tiva de prestar socorro. Momento
em que os outros dois adentraram
no carro da vítima e fugiram do
local. O terceiro agressor fugiu dos
populares que almejavam pará-lo.

A Polícia Militar foi acionada
para atender a ocorrência. Até o
momento ninguém foi preso.

Residência no Jardim São
Francisco é alvo de ladrões
Uma residência, situada na rua

Regente Feijó, foi alvo de bandidos
na manhã do último dia 17. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o furto aconteceu entre 7h45 e
18h40, conforme testemunho da

vítima, que esteve ausente de sua
residência durante a ação dos cri-
minosos. 

A vítima aduz que os criminosos
adentraram no imóvel pela janela
dos quartos, as quais não possuem
grades.

Devido à falta de sistema de
segurança no local do crime, a
Polícia segue investigando o caso
com o auxílio das câmeras de segu-
rança da vizinhança.

Dupla armada assalta 
pedestre na Av. Princesa Isabel
Um homem de 45 anos foi víti-

ma de assalto ao transitar pela
Avenida Princesa Isabel, na Vila
Belmiro na noite da última segun-
da-feira (23).

Segundo informações, o pedes-
tre foi abordado por dois homens
em uma moto, o garupa, munido
de uma arma de fogo, anunciou o
assalto. O pedestre foi obrigado a
entregar os seus pertences. 

Os ladrões fugiram do local em
seguida.

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
foi acionada para investigar o caso.
A vítima informou às autoridades
que devido ao uso de capacetes
não foi possível distinguir a feição
dos criminosos.

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
prendeu, na última semana, um
dos responsáveis por roubar um
estabelecimento comercial no
Jardim Mirante. Na ocasião,
ocorrida no início deste mês, a
dupla de criminosos havia rouba-
do diversos produtos da loja,
aparelhos celulares, quantias em
dinheiro e o veículo de uma das
vítimas que estacionava no local.
O segundo envolvido também já
foi identificado.

A equipe de investigação da
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima chegou até a iden-
tificação dos autores após locali-
zar documentos no interior do
veículo utilizado pela dupla para
execução das fugas.

No dia do roubo no Jardim
Mirante, o dono do veículo rou-
bado e o esposo da vítima que
estava trabalhando na loja perse-
guiram a dupla até o momento
em que abandonaram carro e

embarcaram no automóvel utili-
zado para a fuga - um cobalt
prata. Dois dias depois, o carro
utilizado pelos assaltantes foi
apreendido pela Guarda Civil
Municipal da Estância, na rua
Esmeralda, região do bairro
Colônia.

Com o cruzamento de infor-
mações, o setor de investigações
conseguiu imagens de duas pes-
soas suspeitas. 

As vítimas foram convidadas a
compareceram em cartório para
efetuar o possível reconheci-
mento dos indivíduos, que resul-
tou em 100% de certeza quanto
à autoria do crime. 

Segundo informações, trata-
se de dois irmãos que quando
adolescentes tiveram diversas
passagens de ato infracional.  

Diante das circunstâncias, o
inquérito foi instaurado e repre-
sentado pela prisão temporária
dos dois meliantes, bem como
pela busca e apreensão domici-
liar. 

Apenas um dos envolvidos foi
localizado durante a busca. O
outro segue foragido. 

Civil prende autor de roubo
a comércio no Jd. Mirante

A busca e apreensão domiciliar ocorreu no último dia 18

Documentos deixados em carro de fuga colaboraram com a identificação

Foto: Folha Ribeirão Pires
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A CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos) informou na
última terça-feira (24) que a Linha
10-Turquesa, que liga a região do
ABC à capital, registrou redução de
65% da demanda por dia útil. 

Com a diminuição de passagei-
ros devido a orientação de quaren-
tena pelas Prefeituras das sete
cidades, a CPTM suspendeu o ser-
viço de Expresso que atende a
população em horários de pico.
Diante do Decreto publicado pelo
Governo do Estado de São Paulo, a
circulação e aglomeração de pes-
soas está em caráter restrito, sendo
permitido o uso de transportes

públicos por trabalhadores essen-
ciais, como profissionais da saúde,
segurança e imprensa. 

Devido às restrições a CPTM
registrou redução no número de
usuários da Companhia. Em análise
entre o mês de fevereiro e março, a
empresa constatou a redução de
65% no volume de passageiros que
circulam entre as estações Rio
Grande da Serra e Brás. 

A diminuição já era esperada
devido a necessidade de evitar
aglomerações nos espaços e trans-
portes públicos e a orientação para
que as pessoas, principalmente as
que estão no grupo de risco,

fiquem em casa para evitarem o
contágio da Covid-19. 

Três serviços foram suspensos
na região: Expresso Linha 10, que
circulava em horário de pico entre
as estações Prefeito Celso Daniel-
Santo André e Tamanduateí.
Expresso Linha 10+, trajeto entre
Prefeito Celso Daniel e Luz; e
Expresso Educação Linha 10. 

“Todas essas decisões têm o
objetivo de preservar a saúde e a
vida dos cidadãos, organizando a
escala dos colaboradores, contri-
buindo com as medidas de precau-
ção e recolhimento que o momen-
to exige”, informou a CPTM.

Companhia de Trens suspende circulação de Expresso na região

CPTM registra redução de
65% em passageiros do ABC

Na última quinta-feira (26) o
Terminal Rodoviário Municipal de
Ribeirão Pires recebeu limpeza
desinfetante em combate a disse-
minação do novo coronavírus na
cidade. Outros pontos públicos do
município receberão a higieniza-
ção em breve, incluindo o entorno
da UPA Santa Luzia. 

O produto utilizado para limpar
o Terminal Rodoviário de Ribeirão
Pires é uma combinação de água e
hipoclorito de sódio. O vírus tem a
capacidade de ficar retido na
superfície de objetos e também no
solo, onde a solução desinfetante
age com maior eficácia. A medida
tem como principal objetivo con-
ter o avanço do novo coronavírus
na Estância - que até o momento
conta com um caso confirmado.

A medida de limpeza e higieni-
zação de locais públicos com gran-
de fluxo de pessoas já vem sendo
adotada por cidades do Grande
ABC. Santo André, por exemplo,
iniciou os trabalhos de higieniza-
ção disponibilizando seis cami-
nhões que realizaram a lavagem
de pontos estratégicos da cidade.

O local foi higienizado com uma combinação de água e hipoclorito de sódio

Rodoviária recebe higienização
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Em respeito à quarentena
decretada pelo Governo do Estado
de São Paulo e seguida pelas
Prefeituras da região, as empresas
do setor de construção e decora-
ção atualizaram as ferramentas de
gestão e vendas para atender a
demanda de produção e entrega

aos clientes, que estão cumprindo
as medidas de proteção em suas
residências.  

Na Cobayaxi os clientes poderão
solicitar e orçar diversos produtos
pelo atendimento online, como
ferramentas elétricas, hidráulicas,
utensílios domésticos, decoração e

jardinagem.  
No setor de construção, desta-

ca-se a venda de furadeiras, serras
elétricas, martelos, disjuntores e
torneiras. 

Pensando no consumidor, os
funcionários da loja, que atuam em
home office, estão preparados
para orientar e prestar qualquer
tipo de informação durante a com-
pra. 

Os clientes podem usufruir dos
canais digitais, como WhatsApp
94764-5234, telefone (4824-0107)
e chat pelo site
(www.cobayaxi.com.br/).  

Frete grátis e entrega rápida são
alguns dos benefícios das empre-
sas que optaram por modernizar o
atendimento.

Atendimento online
no setor de construção

A Cobayaxi mantém atendimento personalizado pelos canais digitais
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Valéria com os pets
Lineu e Benjamin

Tânia com a cachorrinha
Nani ao lado de Eduardo

Estela e Yasmin dormindo
com o bichinho Dexter

Madalena e o
cachorrinho Bolt

Gabriel e Ruhana com
a cadelinha Hello Virgilio e Bronzina Thaís e a 

cachorrinha Bielae Maria Eduarda e Pirata
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O médico veterinário e clínico
geral da Veterinária Central, Dr.
Lucas Cavelanho, traz o debate
sobre a transmissão do vírus para
animais de estimação. Confira:

O assunto mais noticiado nos
últimos tempos tem sido o surto
do novo Coronavirus denomina-
do como Covid-19, que vem
assustando milhares de pessoas,
gerando muitas dúvidas e pânico,
não só entre nós humanos, mas
também com relação a transmis-
são aos nossos animais. 

Essa família viral já é conheci-
da na medicina veterinária afe-
tando cães e gatos, entretanto
esse vírus não é transmitido aos
humanos, assim como também
não há evidências de que o
Covid-19 possa ser transmitido
aos animais domésticos (cães e
gatos).

A Coronavirose Canina nor-
malmente causa episódios de
diarreia e vômito e a prevenção é
feita por meio da vacina poliva-
lente, conhecida popularmente
como V8 ou V10. Já para a
Coronavirose Felina tem como

principal causa a PIF (peritonite
infecciosa felina), tendo como
sintomas hipertermia, anorexia,
perda de peso. Não existe vacina
para este agente até o momento,
mas sabemos que essa doença é
restrita somente a felinos e não
requer maiores cuidados em rela-
ção às pessoas ou mesmo cães.

Em resumo, podemos dizer
que há diferentes classes do
Coronavírus, e até o atual
momento não se tem estudos
que comprovem a correlação do
surto da doença humana que
seja transmitido aos nossos pets,
porém, pessoas diagnosticadas
devem se manter isoladas (em
quarentena) e nós como médicos
veterinários temos a obrigação
de alertar sobre a higienização e
proteção antes da manipulação
aos nossos animais, para que eles
não virem fontes de possível con-
taminação.

Lucas Cavelanho, médico veterinário

Cachorros e gatos podem
pegar coronavírus?
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