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Com sucursais e*
correspondentes

CORONAVÍRUS FONOAUDIÓLOGA DE SÃO JOSÉ VIVE NA EUROPA ATUALMENTE

Divulgação

TRAPÉZIO
Cristiane de Lima Ferrari e Junior Altran com Juliana Hasse
em noite de Reder Circus no
Colinas Shopping em São José
dos Campos.
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DECOR
Claudia Fonseca Trinkel e
Eduardo Coutinho, fazem escala em noite repleta de designers e arquitetos na Ekológika
Revestimentos, São José dos
Campos.
AGENDA
Em São José dos Campos,
mudanças de planos por
conta da chegada do Coronavírus no Brasil - o show de
Milton Nascimento passou
para 11 de junho, no Palácio
Sunset. A Semana de Design
do Vale - D’Walk foi adiada
para maio. E a festa de 20
anos e inauguração da nova
fábrica Raiz Latina foi de 28
de março para início maio data a confirmar!

Isolamento: Paris
para se ver da janela
Nascida em São José dos
Campos, mas residindo
em Paris, a fonoaudióloga
Maria Teresa Ribeiro não
vê a hora de resgatar esse
lindo sorriso, enquanto
caminha pelos parques da
capital francesa. A chegada
do Coronavírus na França - que até o último dia 17
já somava 175 mortes, 699
casos graves num total de
7.730 casos confirmados
é impossível não conviver
com o pânico gerado pelo
regime de “guerra” necessariamente implantado
pelo governo. A família está
literalmente isolada dentro
de casa - Teresa está impedida de trabalhar com a
ORL (Otorrinolaringologista hospitalar) - onde o risco
é grande e seu trabalho não
é emergencial. Em seu departamento só foram mantidas consultas para casos
urgentes graves, para evitar
sobrecarga no centro cirúrgico. Seus dois filhos sem
aula presencial, apenas online com deveres e provas
em casa. E Teresa comenta,
“Temos autorização de sair
pra atividades indispensáveis, compras de produtos
de primeira necessidade ou
deslocamentos por doenças e assistência às pessoas
vulneráveis” e conclui “
podemos fazer algumas atividades físicas rápidas, ao
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BATON
Ângela Marisa e Laura Altíssimo participando de noite
dedicada ao mês da mulher,
no Teatro em São José dos
Campos.
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A fonoaudióloga Maria Teresa Ribeiro
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ar livre e perto do domicílio,
mas só depois de preencher
um formulário à cada saída
garantindo respeito a uma distância mínima de um metro
das pessoas. Se desrespeitar
será penalizado com multas
e até prisão. Segundo Teresa
o Governo tem se mostrado
eficiente com a garantia de cobrir futuros prejuízos das empresas. Mas rígido em relação
à epidemia. “Se você apresentar sintomas do coronavírus,
não pode ir aos hospitais, para

evitar a propagação nas salas de espera. Um número
oficial de telefone te dará
as informações de como
agir. Normalmente eles
vão na casa dos doentes
e fazem o transporte para
o hospital se necessário”.
No mais, os ricos museus,
os antológicos cafés, os
parques deslumbrantes, os
bistrôs de alta gastronomia
e os boulevards por onde a
moda desfila diariamente tudo fechado.

.

PASSANDO A LIMPO
Sob a supervisão de CEO
da empresa Carolina Mello
(foto), a enfermeira do Grupo
Milclean, de Taubaté, Manuela Andrade - especialista em
higienização de ambientes está à frente das vídeos-aula
sobre as formas corretas de
limpeza nesses tempos de
coronavírus: limpeza correta
de superfícies, lavagem das
mãos, diferença entre desinfecção e limpeza convencional, dentre outros
PASSANDO A LIMPO-2
Segundo Manuela Andrade,
do Grupo Milclen, “realizar
a limpeza corretamente
reforça a higienização do
local e diminui as chances de
transmissão do vírus. Principalmente com a limpeza
de desinfecção, que é um
procedimento realizado com
a intenção de eliminar o risco
de contaminação.

