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Editorial
A economia, as
estatísticas e a vida

Geral
Covid-19: realizado monitoramento para
prevenção em instituições de idosos
SMS

O aumento de casos de coronavírus tem afetado a
economia mundial e, diversos países têm reduzido a
expectativa de crescimento. Há a perspectiva de uma
recessão. O Banco Mundial estima que o custo desta
severa epidemia poderá chegar a 5% do PIB global.
Alguns economistas aﬁrmam que ainda é cedo para
se falar em recessão e cientistas ainda não sabem
exatamente como o coronavírus se comporta. O cres cimento mundial, fatalmente, acabará sendo impac
tado. A quarentena imposta pelo governo estadual e
pelo município diminuiu sensivelmente a circulação
de pessoas nas ruas. E, menos pessoas nas ruas
signiﬁca menos gente trabalhando e consumindo,
provocando um impacto perverso. Algumas empre
sas fecharam as portas elevando, assim, o número
de pessoas que perderam o emprego, o que afetou
a renda familiar. Estatísticas são frias, porém, servem
como referência. O macabro e crescente número de
mortos e de infectados pelo coronavírus impacta. A
economia, com tempo e trabalho, pode ser recupe
rada; vidas humanas não. A administração municipal
tem feito um trabalho prudente, pautado na vida, e
isso é elogiável. A população precisa fazer a sua par
te, aﬁnal, a vida deve estar em primeiro plano.

N

a última terça
-feira, 05, o Go
verno do Estado
publicou a Portaria
da Secretaria da Saú
de
(SES)
número
289/2020, que deﬁne
as normas de prevenção em Instituições de
Longa Permanência
de Idosos (ILPIs). Os
lares são algumas das
prioridades no com
bate ao Coronavírus
(Covid-19), pois os
residentes são classiﬁcados como grupo de
alto risco.
Em Bento Gonçalves
a Secretaria da Saúde
já realiza o monitoramento e controle das
instituições há algumas semanas e desde
o primeiro Decreto estabeleceu regras rígi
das para os locais.
Conforme a médica
do Melhor em Casa,
Tamara Lazzari Zaro
Chiele, que nesta quinta-feira, 06, participou
de mais uma vistoria,
“cada instituição - re

Cada instituição responde um questionário com 50
perguntas, para ter um diagnóstico do local

ponde um questionário com 50 perguntas,
para ter um diagnóstico do local. Na visita,
avaliamos tudo - mi
nunciosamente e nas
inadequações, orientamos mudanças”, disse.
A portaria do Estado
foi discutida junto a
representantes do setor, incluindo sindica
tos e proprietários de
lares. “Já são ações
cumpridas na cidade.

Estamos falando dos
grupos de risco da
doença e é preciso
ter um controle maior
para que não haja
contaminação. Nos
so monitoramento é
constante”, destaca o
Secretário de Saúde,
Diogo Segabinazzi Siqueira.
De acordo com o
último Decreto Municipal são proibidas visitas nestes locais.
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