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Covid-19. Para reservar leitos a pacientes infectados com novo coronavírus, setor de pediatria do Hospital Municipal foi transferido para Centro de Reabilitação Lucy Montoro

LOGÍSTICA PACOTE TEMPORÁRIOS PARA AS RODOVIAS É IMPLANTADO EM MOMENTO QUE ESTADO ENFRENTA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Governo de SP quer garantir
as rodovias livres na RMVale
Pacote de medidas anunciadas pelo Estado tem como principal objetivo garantir fluidez para caminhoneiros
que trafegam nas rodovias paulistas, no momento em que se enfrenta a pandemia do novo coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governo João Doria
(PSDB) lançou um pacote
de medidas que visa manter
as rodovias livres em todo o
estado de São Paulo. A força-tarefa foi lançada após o
governo conseguir derrubar
decisões judiciais que bloqueavam o acesso à estradas
na região.
De acordo com a Secretaria
de Logística e Transportes, as
medidas se apoiam na necessidade de que não ocorra desabastecimento frente ao período de pandemia do novo
coronavírus. Neste sentido,
as ações do pacote são voltadas para a fluidez do tráfego
para caminhoneiros.
As medidas incluem a suspensão de pesagem por 90
dias, um canal exclusivo para
que os caminhoneiros relatem caso enfrentem qualquer
tipo de bloqueio nas estradas, além da liberação para
que veículos de carga circulem nas rodovias durante os
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Tráfego. As medidas visam garantir fluidez nas rodovias paulistas

finais de semana. Os postos
em que ocorriam as pesagens
atuarão como pontos de apoio,
com banheiros aos motoristas.
No Vale do Paraíba, o serviço
fica disponível na SP-42, em
São Bento do Sapucaí. “Nossa
preocupação é garantir ao caminhoneiro o trânsito livre nas
estradas e dar apoio na medida que ele precise. Queremos
abrir essa rede para que eles
nos repassem suas dificuldades e possamos tomar medidas”, afirmou o secretário João
Octaviano Machado Neto.
A liberação dos veículos de
carga aos fins de semana começou a vigorar nesta sextafeira e tem prazo de 30 dias
-- com possibilidade de pror-

APOSTAS

“É uma crise bastante grande, é uma
coisa nova”, diz secretário
AVALIAÇÃO. As apostas
lançadas pela Secretaria de
Logística e Transportes devem
ser avaliadas ao longo dos
dias. Segundo o secretário,
ainda não há uma definição

se novas medidas contra o
desabastecimento precisarão
ser lançadas.
“Neste período essas são as
medidas mais adequadas. É
uma crise bastante grande, é

uma coisa muito nova, então
estamos avaliando todos os
dias, acompanhando, para que
a gente possa avaliar quais são
as medidas mais adequadas”,
afirmou, João Octaviano.
No sentido de informar, ele afirmou que mensagens educativas
sobre o vírus foram disponibilizadas nas rodovias.

rogação. A funcionalidade da
medida será reavaliada depois.
A Rodovia dos Tamoios, uma
das principais estradas paulistas da região, chegou a ser bloqueada em 20 de março, mas
foi liberada no dia 21, após
solicitação da Procuradoria
Geral do Estado. Para o secretário, é importante que a pista
permaneça livre.
“Você teria restrições [caso a
rodovia estivesse bloqueada]
com o tempo para liberação de
carga e até para casos de deslocamento de médico. Na quarentena são muitas situações
que a gente não pode falar de
uma forma única e resolver
como se fosse uma coisa só”,
concluiu Neto.
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30inicialmente, é o
ADias,
período de tempo em
que veículos de carga
devem poder trafegar nas
rodovias aos domingos.

.

PREVENÇÃO SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVÍRUS

Caraguá oferece apoio emocional para área da saúde
ATENÇÃO. A Prefeitura de
Caraguatatuba lança na segunda-feira um serviço de
apoio emocional gratuito aos
profissionais de saúde que
trabalham na linha de frente
do atendimento de casos sus-

peitos do novo coronavírus.
O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas
para assuntos relativos nos
casos da pandemia. A equipe,
formada por 13 profissionais,
não atenderá outro tipo de

demanda. A intenção é auxiliá
-los a superar este momento.
“Precisamos dar um suporte
emocional aos profissionais,
pois eles estão na linha de
frente e precisam atender as
pessoas em meio a essa pan-

demia”, disse o secretário de
Saúde, Amauri Toledo.
Os atendimentos serão feitos
pela internet, via Skype, Whatsapp ou Hangout. Todas as informações serão mantidas em
sigilo absoluto, sem custo.
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Cuidado. Saúde mental é pauta

