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CARGA DE CORONAVÍRUS CARGA DE CORONAVÍRUS 
EM AMBIENTES AGORA EM AMBIENTES AGORA 

PODE SER MEDIDA PELO PODE SER MEDIDA PELO 
CORONATRAPCORONATRAP

Com objetivo de levantar informações precisas so-
bre a concentração de SArs-Cov2 e sua capacidade de 
contágio em diversos ambientes, a partir de aerossóis 
presentes na atmosfera, pesquisadores do Instituto de 
Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro desenvolveram um 
equipamento, denomi-
nado CoronaTrap.

Segundo o coordena-
dor do projeto, o biofísi-
co Heitor Evangelista, a 
maioria das pesquisas 
sobre riscos de contágio 
está baseada em mo-
delos teóricos e, com o 
novo equipamento, tor-
na-se possível investigar 
esses dados na prática.

Conforme anunciado 
pela Agência Fundação Carlos Chagas Filho de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, as averi-
guações evidenciam a grande capacidade de contágio 
em hospitais, onde transitam pacientes internados com 
o vírus, em contato direto com médicos e enfermeiros. 
Outros ambientes estarão sob testes, como as escolas 
públicas e a Central do Brasil, por exemplo, dentre ou-
tros locais de grande aglomeração.

A tendência, na opinião de Evangelista, é a confir-
mação, pelas novas pesquisas, de que existe baixa 
probabilidade de contágio nas atividades ao ar livre e 
com distanciamento entre pessoas, porque o Corona-
vírus resiste pouco à luz solar e à temperatura.

Em ambientes ao ar livre, o CoronaTrap fica prati-
camente sem vírus, durante os testes, enquanto em 
determinados locais fechados, com aglomerações, luz 
ambiente de baixa intensidade e ar condicionado, a co-
leta pode ser expressiva.

Os estudos devem 
também facultar avalia-
ções e novas decisões 
sobre as medidas ideais 
de prevenção do contá-
gio da Covid-19.

Todavia, segundo as 
autoridades sanitárias, 
continua sendo essen-
cial adotar e manter as 
regras de proteção lista-
dados abaixo,  principal-
mente a partir da fase 
de “Retomada Segura”, 

prevista pelo Governo do Estado de São Paulo para ter 
início em 17 de agosto próximo, sob a expectativa de 
todos os adultos já terem tomado a 1ª dose da vacina 
contra o Coronavírus em território paulista.

Regras de prevenção
• Higienização das mãos
• Uso de máscaras
• Distanciamento seguro
• Toque mínimo possível em 
   superfícies e no rosto
• Evitar locais de aglomerações

http://www.adepom.org.br
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SÃO PAULO COMEMORA O SÃO PAULO COMEMORA O 
REPASSE DE R$ 202,2 MILHÕES REPASSE DE R$ 202,2 MILHÕES 

PARA 70 ESTÂNCIAS TURÍSTICASPARA 70 ESTÂNCIAS TURÍSTICAS

Uma boa notícia marcou a primeira semana 
de agosto no estado de São Paulo: a as- 
sinatura de convênios para obras e melho-

rias de infraestrutura em 70 estâncias turísticas, to-
talizando R$ 202,2 milhões, maior investimento dos 
últimos cincos anos com a finalidade de fomentar o 
turismo paulista. Para anunciar publicamente a ex-
celente novidade, foi realizada uma solenidade em 
Serra Negra, em 5 de agosto, da qual participaram 
o vice-governador e secretário de Governo de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, e prefeitos dos municípios.

Os planos são de esforços de revitalização e em-
preendedorismo em benefício do futuro do turismo 
no estado, alcançando como retorno dos investi-
mentos mais estímulo às viagens e ao consumo, em 
fase de retomada econômica e sociocultural após a 
superação dos períodos mais críticos do combate à 
pandemia de Covid-19.

As estâncias turísticas paulistas estão entre os 
principais destinos de viagens de lazer no estado. 
Distribuídas por todas as regiões, elas compõem um 
leque atraente que inclui praias, patrimônio histórico 
e cultural, reservas naturais e serras. Esse polo turís-
tico é essencial para a geração de empregos e renda.

Durante a solenidade, a Secretaria de Estado de 
Turismo e Viagens também lançou duas novas ini-
ciativas para fomentar o setor: um convênio com o 
Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pe-
quenas Empresas) para capacitar empreendedores 
do turismo de ecoaventura e o lançamento do projeto 
de Turismo Náutico.

O convênio com o Sebrae-SP vai pro-
mover a cultura da qualidade, a gestão da 
segurança e a competitividade das em-
presas de ecoaventura em mais de 200 
municípios. O objetivo é fortalecer o setor 
em polos como o Vale do Ribeira e o Pon-
tal do Paranapanema. 

O projeto de Turismo Náutico é divi-
dido em duas iniciativas: uma cartilha, 
detalhando as estruturas que podem ser 
implantadas em rios, represas e cidades 
litorâneas, e um passo a passo disponível 
no portal de Melhores Práticas no Turismo 
(www.melhorespraticasturismo.com.br/). 
São Paulo tem 630 quilômetros de costa 
marítima, cerca de 4,2 mil quilômetros de 
rios navegáveis e mais de 50 lagos e re-
presas com potencial turístico.

Novas iniciativas
 de fomento ao turismo

Disneylandia dos Robôs, em Serra Negra

Parque dos Macaquinhos, em Serra Negra

http://www.melhorespraticasturismo.com.br
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Crescimento profissional, turismo, mais 
conhecimento, entretenimento... São 
muitos os fatores que pesam positiva-

mente na decisão de investir nos estudos para 
falar uma segunda língua. E na ADEPOM esta-
mos ao lado dos nossos associados e de seus 
dependentes para viabilizar esse projeto com 
qualidade e pelo menor curso.

Quer saber como? Basta consultar nossa 
lista de convênios em nosso site para escolher 
onde, como e quando estudar. Dentre eles, 
nosso mais novo parceiro é a rede de escolas 
de idiomas CNA.

Em âmbito estadual, a parceria da ADEPOM 
com a CNA oferece um desconto especial de 
35% no valor do primeiro estágio dos cursos e 
15% no segundo. Aproveite!

REDE DE ESCOLAS REDE DE ESCOLAS 
DE IDIOMAS CNA OFERECEDE IDIOMAS CNA OFERECE
 EXCELENTES DESCONTOS  EXCELENTES DESCONTOS 

PARA ASSOCIADOS DA ADEPOMPARA ASSOCIADOS DA ADEPOM

http://www.adepom.org.br
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RETOMADA SEGURA
A PARTIR DE 17 DE AGOSTO DE 2021

Prezados Associados:
Conforme deliberado pelo Governo do Estado de São Paulo, a partir de 17 de Agosto 

entramos na “Retomada Segura”, considerando que, conforme previsão do governo, 
todos os adultos já terão tomado a 1ª. dose da vacina contra a COVID-19.

Dessa forma, os Edifícios da Adepom estarão com suas áreas comuns liberadas 100%.

Na retomada segura, as regras gerais de segurança sanitária continuarão as mesmas, 
destacando-se que a higienização das mãos é a medida mais segura e eficaz para a 
prevenção da COVID-19. Então, lembre-se:

– Use máscara durante todo o tempo;

– Mantenha distância segura das outras pessoas sempre que possível (1,5 metros);

– Evite locais de aglomeração;

– Toque o mínimo possível em qualquer superfície;

– Evite tocar no rosto;

– Higienize as mãos com frequência e sempre que ajustar a máscara.

Caso você desenvolva sinais e sintomas respiratórios como tosse, febre, coriza, perda 
de paladar ou olfato, evite sair de casa e procure um serviço médico se os sintomas se 
agravarem, como falta de ar e febre persistente.

Adotar e manter essas regras é a principal ferramenta para combater o novo Corona-
vírus e fazer um retorno seguro às atividades. Proteja-se e proteja os outros!
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em ações 
contra a Fazenda 

Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Espaço 
Fitness

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

