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39ª Expoflora será 
adiada para 2021

A comissão organizadora da 
Expoflora, maior exposição de 
flores e plantas ornamentais da 
América Latina, informa que a 
39ª edição do evento, agenda-
da para o período de 28 de agos-
to a 27 de setembro de 2020, em 
Holambra, interior de São Paulo, 
será adiada para 2021, tendo em 
vista a situação de pandemia de 
covid-19, vivida atualmente no 
país e no mundo. A decisão foi 
tomada em virtude da conjuntu-
ra epidemiológica do Brasil, e da 
impossibilidade de se prever a re-
tomada da realização de grandes 
eventos no território do Estado 
de São Paulo. Até esta data, a 
Divisão de Saúde de Campinas, 
da qual pertence Holambra, en-
contra-se na “fase laranja” com 
símbolo de alerta para cair para 
a “vermelha”, o que significa 
maior rigor no controle do isola-
mento social.

Considerada um evento de 
grande porte por atrair mais de 
300 mil visitantes a cada edi-
ção, a Expoflora, precisa ser pla-
nejada e estruturada com meses 
de antecedência para a criação 
dos jardins espalhados pelo par-
que de 250 mil m², dos espa-
ços da Mostra de Paisagismo e 
Jardinagem, da montagem da 
Exposição de arranjos florais e 
dos estandes dos expositores, das 
estruturas dos carros alegóricos 
utilizados na Parada das Flores, 
além de tantos outros trabalhos 
que já necessitariam ser inicia-
dos, no máximo até este mês, 
para que o público pudesse con-
tar com a excelência dos servi-
ços prestados e com a beleza que 
sempre caracterizou o evento.

Nesses seus quase 40 anos 
de existência, apenas uma vez, 
no ano de 1988 o evento deixou 
de ser realizado para que a or-
ganização da época pudesse de-
dicar-se, exclusivamente aos 
festejos dos 40 anos da imigra-
ção holandesa. Infelizmente, em 

2020, é um vírus, causador da 
covid-19, que não permitirá que 
a Expoflora dê as boas-vindas à 
Primavera. Este é um momento 
de solidariedade, principalmen-
te com as famílias das vítimas 
da pandemia.

Devolução de ingressos

As pessoas que adquiram in-
gressos individuais no site da 
Ingresso Rápido, deverão en-
trar em contato através do link 

https://site.ingressorapido.com.
br/covid-19-eventos-afetados. 
Para quem adquiriu ingres-
sos para grupos e excursões, 
as informações podem ser obti-
das, diretamente na Central de 
Reservas, que funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, e atende pelos (19) 3802-
1499, 98115-1294, 98114-9783 
e 98168-3600, ou pelos e-mails  
reservas@expoflora.com.br, cen-
traldereservas@expoflora.com.br 
e laercio@expoflora.com.br.
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Como não há previsão de normalidade, a comissão organizadora 
decidiu suspender o evento em 2020

Normalmente, o evento recebe cerca de 300 mil turistas a cada edição

Saúde do idoso é foco da campanha 
de junho no Hospital São Camilo
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS), definiu junho 
como o mês dedicado ao com-
bate à violência e negligên-
cia da pessoa idosa. A Rede de 
Hospitais São Camilo de São 
Paulo, entendendo a importân-
cia do seu papel na promoção 
e cuidado da saúde da popula-
ção sênior, aderiu à campanha 
iluminando as fachadas das 
Unidades Pompeia, Santana e 
Ipiranga.

O objetivo é alertar a popula-
ção sobre a importância de pro-
mover a Saúde Mental e Física 
das pessoas com idade acima de 
60 anos, como uma forma de ga-
rantir sua dignidade para um 
envelhecimento com mais qua-
lidade de vida.

O Hospital São Camilo tam-
bém divulgará informações so-
bre essa temática nas redes so-
ciais e reforçará junto aos seus 
profissionais, as orientações so-
bre a saúde do idoso, com foco 
especial na pandemia do novo 
coronavírus.

De acordo com a dra. Aline 
Thomaz, geriatra da Rede de 
Hospitais São Camilo de São 
Paulo, a covid-19, apresenta 
complicações e letalidade mais 
elevadas nos indivíduos acima 
de 60 anos, sendo este o moti-
vo pelo qual, torna-se impor-
tante compartilhar informações 
sobre cuidados e ações preven-
tivas que visam sua saúde e 
bem-estar.

Porém, mesmo sem apresen-
tar comorbidades, os idosos cor-
rem maior risco de complicações 
e apresentam índices de letali-
dade mais elevada quando con-
traem a covid-19, uma vez que o 

processo de envelhecimento tor-
na o sistema imunológico menos 
eficaz.

Como os idosos podem se 
proteger durante a pandemia?

“O maior cuidado, sem som-
bra de dúvida, é respeitar com ri-
gor o isolamento social”, frisa a 
dra. Aline Thomaz. Ela esclarece 
que, enquanto perdurar a reco-
mendação do Ministério da Saú-
de, o idoso só deve sair de casa em 
caso de extrema necessidade.

Também é importante vaci-
nar-se contra a gripe, além de 
seguir as recomendações gerais 
de prevenção da doença, como 
utilizar máscara, manter dis-
tância de 2 metros de outras 
pessoas, lavar constantemente 
as mãos, não tocar os olhos, na-
riz e boca antes de sua higieni-
zação. Além disso, a especialista 

destaca que, uma boa qualidade 
de vida é essencial para fortale-
cer o sistema imunológico.

“Ter uma noite de sono de 
qualidade, praticar exercícios fí-
sicos, manter uma alimentação 
equilibrada, quando possível 
trabalhar em regime de home 
office e realizar atividades de la-
zer, são bons exemplos de como 
se manter saudável”, afirma a 
dra. Aline, fazendo um alerta 
sobre a importância de redobrar 
os cuidados com a Saúde Mental 
do idoso, durante a quarentena.

Segundo ela, é necessário es-
tarmos atentos aos primeiros si-
nais de desenvolvimento de um 
quadro depressivo. “Ser isola-
do de amigos e familiares, ou 
impedido de sair de casa e ter 
sua rotina alterada, podem ge-
rar sintomas como ansiedade, 
medo, tristeza e pensamentos 
negativos”.
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Com fachadas iluminadas de violeta, a Instituição chama a atenção da 
população para a Saúde Física e Mental das pessoas com mais de 60 anos

Ipem-SP verifica metro comercial em 
fabricante localizado em Vila Maria

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São 
Paulo), realizou na última segun-
da-feira (15), por meio da Re gio-
nal Norte da Capital, a verifica-
ção inicial de metros comerciais 
na empresa Plastmetro, na Vila 
Maria.

O metro comercial é uma me-
dida materializada de compri-
mento, geralmente utilizada nas 
lojas de tecidos de venda a vare-
jo. Pode ser construído em metal, 
madeira, ou outro material rígi-
do, como o PVC, e deve ter, na-
turalmente, um metro de com-
primento de uma extremidade 
a outra (de topo a topo), e as ex-
tremidades devem ser protegidas 
para evitar desgaste. A escala, 
graduada em centímetros e milí-
metros, deve ter cor contrastan-
te com o fundo. Os traços de re-
ferência dos centímetros, devem 
ser maiores do que os meios cen-
tímetros, que por sua vez, devem 
ser maiores que os milímetros.

Como todo instrumento sujei-
to à metrologia legal, o metro co-
mercial deve passar por verifica-
ção inicial (no fabricante, antes 

de ser comercializado) e verifi-
cação subsequente, que aqui no 
Estado de São Paulo é feita pelo 
menos uma vez ao ano pelo Ipem-
SP. As medidas aprovadas rece-
bem a marca de verificação do 
Inmetro com o ano de validade. 
As medidas reprovadas em verifi-
cação subsequente, são apreendi-
das e inutilizadas  e, dependendo 
do caso o responsável é autuado.

É preciso ter muita atenção ao 
adquirir produtos medidos na sua 
presença. O metro comercial não 
pode ser fixado no balcão, e mui-
to menos marcado nele. Observe 
a existência do selo de verificação 
do Inmetro e acompanhe de per-
to a medição. Para mais detalhes 
técnicos consulte o Regulamento 
Técnico Metrológico anexo à Por-
taria Inmetro 145/1999.
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Verificação de metro comercial na Vila Maria
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LIVE sobre oficina 
para elas 

A primeira edição, que ocor-
reu no início de junho e atingiu 
centenas de pessoas, teve como 
tema principal a higienização 
dos veículos, durante o perío-
do de quarentena. Já neste sá-
bado, dia 20 de junho, a CAOA 
seguirá utilizando o Instagram 
como plataforma e contará com 
a produtora de TV e embaixa-
dora do Mecânica para Elas, 
Milene Rios e a Gerente de Pós-
Venda da CAOA, Karla Ribeiro. 
Nesta LIVE, as apresentadoras 
pretendem oferecer importantes 
informações e dicas sobre: pla-
no de manutenção, óleo de mo-
tor e líquido de arrefecimento. 
O público conectado durante a 

transmissão, concorrerá a sor-
teio de brindes e serviços. Uma 
terceira LIVE ainda está prevista 

para as próximas semanas e tra-
tará  outros itens como: bateria, 
pneus e ar-condicionado.
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