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SINAL
AMARELO

SEGUNDA PARCELA
POR WINSTEIN ROWER
O Governo Federal adiou o pagamento
da segunda parcela do auxílio
emergencial de R$ 600, que estava
previsto para começar na quinta-feira,
23. A decisão foi tomada após
recomendação da Controladoria-Geral
da União (CGU) devido ao risco fiscal e
alto número de informais cadastrados.

POR BRUNA GIORGI
A hashtag #fiqueemcasa
perdeu o efeito nos últimos
dias, como aponta o Sistema
de Monitoramento Inteligente
(Simi) do governo estadual.
Na quarta-feira, 22, o índice
de isolamento social chegou a
48% no estado de São Paulo,
abaixo do ideal que é de 70%.
No mesmo dia, o governo
estadual anunciou a criação
de um plano de flexibilização
do confinamento, que deverá
ocorrer a partir do dia 11 de
maio. Segundo o governador
João Doria, as autorizações
para o funcionamento do
comércio dependerão da
situação específica de cada
cidade ou região do estado.
Além disso, a reabertura
deverá respeitar regras, como
o uso de máscaras.
Durante entrevista coletiva
nessa quinta-feira, 23, Doria
comentou que a taxa de 48%
é grave, "acendendo o sinal
amarelo" e pode rever a
flexibilização da quarentena,
caso o índice se mantenha
abaixo de 50%.
Sites utilizados: G1, R7, Estadão
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AUXÍLIO
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SAÚDE

USO DE MÁSCARA
POR MIKAH RIBEIRO
O governador João Doria decreta a
recomendação do uso de máscaras em
todo o estado. Já na cidade de Xambioá
(TO), o uso passou a ser obrigatório nesta
semana. Os moradores que
descumprirem a regra serão multados
em até R$ 1.000, além de responderem
por crime à saúde pública.
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AVARÉ

POSTÃO DA RUA ACRE
POR ROGÉRIO AMARAL
O Centro de Saúde I de Avaré retomou as
atividades para atender pacientes graves
com sintomas do covid-19, como falta de
ar. De acordo com a Secretaria Municipal
de Saúde, o objetivo é facilitar o acesso
da população à assistência médica. O
Postão da Rua Acre está funcionando
das 7h às 22h.
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