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- Imóveis

Prefeitura de São Paulo declara situação Vacinação contra a Gripe começa
de emergência para conter Coronavírus nesta segunda-feira na rede pública
e já está na rede particular

A expectativa dos especialistas é de que aconteça um aumento diário do número de infectados pela doença, da ordem
de 40% a 50%. Para atender a
demanda nos serviços de saúde,
a Prefeitura irá disponibilizar
mais 490 novos leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
em até 20 dias.
O prefeito orientou a população que em casos suspeitos
procurem as UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) e deixem os
hospitais para os que estão em
estado mais grave.
As medidas incluem ainda
a suspensão de todos os eventos promovidos por centros culturais municipais e todos os que
exigem alvará da Prefeitura,

inclusive os que já tiveram a autorização emitida. Assim como
no Governo do Estado, o servidores públicos com mais de 60 anos
e que não trabalham na área de
saúde passarão a fazer home office, assim como os que integram
grupos de risco. Férias deferidas ou programadas de servidores das áreas de saúde, segurança urbana, assistência social e
serviço funerário também estão
suspensas por 60 dias.
Os servidores que não se
enquadram nas especificações
para o home-office serão distribuídos turnos para evitar aglomerações no transporte público.
Até o encerramento desta edição, na última quinta-feira, os
parques municipais continuam

abertos, porém essa informação pode ser alterada devido à
necessidade.
Servidores com infecção pelo
Coronavírus receberão licença para o tratamento de saúde.
Os prédios municipais deverão
manter a ventilação natural e
adotar rotinas de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar
condicionado severas. Também
serão adotadas medidas mais
restritas de acesso aos prédios
municipais.
Museus, bibliotecas, teatros
e centros culturais públicos municipais permanecem fechados,
além da suspensão de programas municipais que possam ensejar a aglomeração de pessoas,
tais como o “Ruas Abertas”.

Com o fim do verão, é normal vir a preocupação com as
doenças do outono e do inverno. Mas, agora, o objetivo é reduzir a carga de doenças respiratórias que poderão acontecer.
Estima-se que a Gripe acometa de 5 a 15% da população,
provocando de 3 a 5 milhões
de casos graves e de 250 mil a
500 mil mortes todos os anos.
Os dados são da Organização
Mundial da Saúde.
Todo ano a OMS passa as
diretrizes da composição da

vacina para cada hemisfério,
de acordo com a maior incidência da cepa do vírus do ano anterior. Em 2020, haverá uma
mudança em todas as cepas
da Influenza A e a inversão do
subtipo de Influenza B que estava presente, até então, apenas na vacina quadrivalente
(disponibilizada só na rede privada) e será incluído na trivalente (oferecida no sistema público de saúde).
Típico dos meses mais secos e frios, o vírus da Gripe

é transmitido pelo contato
direto da pessoa doente com
outra suscetível, por meio de
gotículas de saliva expelidas
pela tosse, espirro ou fala. A
vacinação deve ser anual e
universal, pois ela só fornece proteção entre 6 meses e 1
ano. Como após a vacinação
ainda são necessários alguns
dias para atingir a proteção adequada, sugere-se que
as pessoas procurem a prevenção o mais precocemente
possível.

Alterações no funcionamento das
unidades do Descomplica
Rodízio Municipal de Veículos está
suspenso por tempo indeterminado
A Prefeitura de São Paulo
informa que, por determinação
do prefeito Bruno Covas, o rodízio municipal de veículos estará suspenso para os veículos
de passeio (automóveis), a partir da última terça-feira (17/3),
por tempo indeterminado.
Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para
veículos pesados (caminhões) e
as demais restrições: Zona de
Máxima Restrição à Circulação
de Caminhões (ZMRC) e a Zona
de Máxima Restrição ao Fre
tamento (ZMRF).
Também segue em vigor
restrição de circulação de veículos de passeio em corredores
e faixas exclusivas de ônibus,
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Atendimentos Descomplica serão realizados apenas com agendamento prévio

Rodízio municipal foi suspenso na última terça-feira (17/3)

portanto sua utilização segue proibida para automóveis

particulares. A Zona Azul também segue mantida.

Desobedecer ordem de isolamento é crime
Foto: Divulgação

Isolamento é a precaução diante do Coronavírus

Os ministros: da Justiça,
Sergio Moro, e da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, editaram
uma portaria autorizando o uso
da força policial para obrigar indivíduos suspeitos de contaminação a ficarem em isolamento ou
quarentena. A determinação tem
como objetivo conter o avanço da
epidemia de Coronavírus, que já
provocou uma morte e contabiliza 291 casos confirmados pelo
Ministério da Saúde até a tarde
da última terça-feira (16/3).

Desde a última terça-feira,
17 de março, os atendimentos
nas unidades do Descomplica
SP somente serão realizados
mediante agendamento prévio na Central de Atendimento
SP 156 ou por meio do link:
https://agendadesc.prefeitura.
s p . g o v. b r / a g e n d a m e n t o / # /
home - As mudanças fazem
parte do conjunto de medidas
adotado na cidade de São Paulo
para evitar a disseminação do
Coronavírus.

A Advogada e Mestre em
Direito Penal, Jacqueline Val
les, explica que a medida estabelece que os médicos têm
autoridade de determinar a restrição de ir e vir das pessoas que
representam riscos à saúde pública. “Essa norma deu competência ao médico de determinar
essa quarentena, não somente
ao Poder Judiciário, e isso não é
comum”, afirma.
Jacqueline explica, no entanto, que cabe à autoridade

policial enquadrar os pacientes no crime contra a saúde pública, previsto no artigo 268 do
Código Penal. “Com essa determinação do médico, caso haja
desobediência, a polícia pode
ser acionada e a pessoa responderá a processo-crime”, completa a jurista.
Pelo texto, profissionais de
saúde poderão “solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência”
por parte dos pacientes que precisam ficar em isolamento ou
quarentena. A advogada esclarece, ainda, que o crime, pela
sua natureza, não pode ser punido com prisão. “Quem descumprir deve ser levado para o
hospital ou para casa, a fim de
cumprir a ordem médica”, observa Jacqueline.
Outra determinação prevista na portaria é que a autoridade policial, poderá encaminhar
o agente à sua casa ou hospital
para o cumprimento das medidas. A nova portaria estabelece
que o governo federal, poderá
cobrar a pessoa que, no descumprimento da norma, causar prejuízo aos cofres públicos na utilização do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Dicas para quem quer
começar a empreender
nos marketplaces
Os marketplaces são sites
para compra e venda de produtos, funcionam muito bem para
empreendedores e negócios que
estão em fase inicial e com poucos recursos. Isso porque no geral as plataformas são grandes empresas que investem em
marketing, em estrutura com
mais visibilidade. Ao se tornar
parceiro dessas empresas as
chances de crescimento aumentam consideravelmente.
O estudo recente da Price
waterhouseCoopers mostra que
96% dos brasileiros - que têm
acesso a internet - usaram mar
ketplace nos últimos três meses e 41% pretendem aumentar as compras nos próximos
12 meses. O crescimento é um
dos mais altos, comparado a outros canais. Para o empreendedor é uma nova oportunidade,
já para o comprador é uma nova
modalidade.
Veja dicas que a Startup
Bling separou para você vender
muito mais:
Controle de informações
em tempo real: uma das grandes dificuldades encontradas
por quem vende em diversos canais é o fato de ter que entrar
em várias plataformas de gestão. Para quem está começando

a vender no mundo virtual,
uma dica para conseguir análises distintas, de diferentes
plataformas, é apostar em ferramentas de gestão. Elas unificam todas as informações da
loja, ajudando a organizar o
fluxo de caixa, emissão de notas e até o gerenciamento da
logística.
Automatize o controle de
estoque: a principal premissa do comércio eletrônico é garantir que, o que foi vendido
será entregue de forma rápida e dentro do prazo. Ao controlar de forma unificada o estoque em múltiplos canais de
venda, você evita que o mesmo
produto seja vendido ao mesmo
tempo em sua loja virtual e no
marketplace, por exemplo, garantindo melhor atendimento ao cliente, sem furos de estoque, nem demora na entrega
dos pedidos aos consumidores.
Gerencie o financeiro: uma
vez que a empresa esteja com o
financeiro em dia, o empreendedor consegue identificar se
está tendo o retorno esperado.
Também garante que não haverá falta de recursos no caixa
para reposição de produtos, por
exemplo. E isso inclui contas a
pagar e a receber, fluxo de caixa, demais faturas e boletos.
Busque a melhor solução
em logística: segundo dados
do Ebit|Nielsen, o comércio eletrônico cresceu 16,3% em 2019,

e o número de pedidos cresceu
de 122,7 milhões para 148,4 milhões de encomendas. Porém, a
logística ainda é um fator preocupante para as empresas
que vendem pela internet. De
acordo com o estudo feito pela
Abcomm, o frete responde por
58% dos gastos, seguidos pela
armazenagem (21,5%) e manuseio (20,5%).
Em um momento no qual os
consumidores têm pressa para
a entrega de produtos, é cada
vez mais importante escolher
parceiros certos e usar a tecnologia a seu favor. Já existem
no mercado diversas empresas além dos Correios - que podem
ajudar a melhorar a logística
do seu e-commerce. Utilizando
o sistema de gestão integrado,
como o Bling, é possível ter controle do fluxo logístico do seu
negócio, coordenando todas as
tarefas de forma organizada e
sincronizada, desde a cotação
de frete até a distribuição para
o consumidor final.
Utilize um ERP para gerenciamento de dados: gerenciar
uma loja em diferentes market
places exige muita dedicação.
Cadastrar preços, clientes e fornecedores, subir imagens dos
produtos, organizar o estoque,
além de emitir a nota fiscal das
vendas e configurar todas as informações nas diferentes plataformas é uma das partes mais
complexas da gestão.

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países
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Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Psicanalista e Psicóloga
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos
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