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Nesta sexta-feira (13/03), a Prefeitura de Cotia anunciou o cancelamento de 
diversos eventos que estavam programados para os próximos dias. A decisão foi 
tomada em função do crescente número de casos confirmados de Coronavírus no 
Estado de São Paulo e em todo o Brasil [veja abaixo]. 

 
Em Cotia, 23 casos foram notificados como suspeitos, desde o dia 28 de 

fevereiro, até às 11h30 desta sexta-feira (28/03). De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, dos 23 casos notificados, sete foram descartados e 16 seguem 
aguardando o resultado do exame.  

 
Os casos suspeitos seguem monitorados pela Vigilância Epidemiológica e as 

pessoas estão em isolamento domiciliar, apenas um paciente que foi notificado como 
suspeito na tarde de quinta-feira (12/03), morador do Jardim Petrópolis, está 
hospitalizado no Hospital São Francisco. 

 
O prefeito Rogério Franco anunciou a suspensão dos eventos municipais 

programados para os próximos dias, sendo eles: a Eleição do Conselho Municipal da 
Mulher e posse (13/03), Aulão Inaugural do Cursinho Pré-vestibular em Caucaia e Cotia 
(15/03) e aulas do cursinho, Campeonato de Karatê (15/03), Jogos da 1ª rodada do 
Campeonato Municipal de Futebol (15, 22 e 29/03), Chinelo é Trave (estreia 21/03), 
Cotia Car Fest (22/03), Caminhada Somos Tod@s (28 e 29/03) Cotia e Caucaia, Ladeira 
Abaixo passeio de carrinho de rolimã (29/03), Batalha de Trio (1/04). 

 
 

Oportuno reforçar aos moradores os cuidados com a higiene e etiqueta respiratória:  
 
• Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar 

o lenço usado no lixo; 
  

• Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não 
em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação; 

  
• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar; 

  
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos; 

  
• Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse. 

 
 

  Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados, 
mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a Secretaria de Saúde 
também não recomenda viagens para o exterior. 
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