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Covid-19. À esquerda, higienização em Queluz. No centro, a fiscalização do Procon no comércio de São José. Do lado direito, limpeza de áreas públicas no município de Areias

COMBATE MEDIDA É CONSIDERADA ESTRATÉGICA PELO ESTADO PARA REFORÇAR ESTOQUE PARA PROTEÇÃO

INFORMAÇÃO

Turismo lança
boletim do
coronavírus
SETOR. O Centro de

Inteligência da Economia
do Turismo, da Secretaria
de Estado do Turismo,
lançou boletins diários
para atualizar evolução
da covid-19 e suas
implicações no setor, um
dos mais afetados.

LEVANTAMENTO

Ministério
lança pesquisa
sobre vírus
DADOS. O Ministério

da Saúde vai avaliar as
práticas de prevenção e
condições de saúde da
população brasileira. Uma
pesquisa por telefone
(Vigitel Covid-19) começou
nesta semana. Estudo
ajudará nas ações.

são
EE“Informações
fundamentais ao
planejamento do que
é preciso ter dentro da
saúde”.
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde

Presos de Tremembé vão
produzir mais máscaras
Oficinas nas penitenciárias Masculina 1 e Femininas 1 e 2 de Tremembé contam com 121
máquinas trabalhando para a confecção de máscaras de proteção descartáveis (EPI)
A expectativa inicial era de
produção diária de cerca de 30
mil máscaras.
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O governador João Doria
(PSDB) anunciou em entrevista coletiva no início da
tarde desta quinta-feira (2) a
ampliação da confecção das
máscaras de proteção descartáveis que estão sendo
produzidas diariamente em
presídios de Tremembé.
Atualmente, oficinas nas
Penitenciárias Masculina 1 e
Femininas 1 e 2 de Tremembé contam com 121 máquinas
trabalhando para a confecção de máscaras de proteção
para uso em procedimentos
não cirúrgicos.
No total, a produção em todas as penitenciárias somava
33 mil peças por dia.
A partir desta sexta-feira
(3), segundo o governador, a
confecção também irá ocorrer em presídios das cidades de Araraquara, Itaí, Tupi
Paulista e Andradina, com
confecção total de 53 mil unidades por dia, quando atingirem a capacidade máxima.
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Máscaras. Presos fabricam
máscaras em penitenciária

“Um dos maiores problemas
é a obtenção de EPIs (Equipamentos de Proteção Indi-

vidual). Então, acelerar essa
produção é uma medida necessária”, afirmou Doria.
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