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Missa de 7º dia de Paulo Gustavo
reúne amigos e familiares no Cristo
Redentor; emocionada, mãe diz
estar pedindo ajuda a Deus

Covid-19: após 3 semanas de queda,
casos de coronavírus voltam a
avançar no Brasil puxados por 9
Estados
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COVID-19: APÓS 3 SEMANAS DE QUEDA, CASOS
DE CORONAVÍRUS VOLTAM A AVANÇAR NO

BRASIL PUXADOS POR 9 ESTADOS
 

O número de novos casos de covid-19
atingiu um pico de 77 mil notificações
diárias em 27 de março, um recorde na
pandemia, e depois passou a cair ao
longo de abril. Mas as infecções voltaram
a subir em maio, e em 10/05 atingiram o
maior patamar em três semanas.
É importante deixar claro que há uma
enorme subnotificação desses dados, mas
ela tem se mantido mais ou menos
constante. Ou seja, a realidade é pior do
que os números oficiais apontam, porque
muita gente infectada não fez teste de
covid-19, mas, segundo estimativas, essa
diferença entre dados e realidade foi
praticamente a mesma em março, abril
ou maio.

Para especialistas, os fatores ligados
tanto à queda de casos quanto ao novo
aumento são conhecidos desde o início
da pandemia em quase todos os países
do mundo.
Mais recentemente, houve um recuo na
média semanal do número de mortes a
cada dia, mas espera-se que esse
número também volte a subir já que há
um descompasso entre os dados de
infecção, de internação e de óbitos,
porque alguém que venha a morrer por
covid-19 costuma perder a vida semanas
depois do primeiro dia de sintomas.
Dessa forma, o aumento de contágio
percebido hoje levará dias até se refletir
no número de mortes.  -  Aponta BBC .
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ADENTRO DO ASSUNTO
 

C
 

   om o número de casos aumentando

em todo país, é necessário voltar a

falar de um assunto/serviço

IMPORTANTE nos dias atuais.

Sanitização de ambientes. 

Trata-se de um trabalho que combate

agentes patogênicos como bactérias,

ácaros, fungos e vírus (incluso o

Covid-19). 

Produtos de limpeza comuns, como

vassouras e detergentes, não são

eficazes para eliminar essas ameaças

invisíveis, então é preciso recorrer a

equipamentos especiais.

Vamos fazer um apanhado com

destaques de seu interesse.
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Os produtos utilizados para a Sanitização da Petrogotas
estão cadastrados como ativos no site da ANVISA para o
controle de microorganismos, fungos e vírus. Relatórios da
Agência de Proteção Ambiental dos EUA mostram que o
controle do vírus acontece em 10 minutos após o contato.

O produto é aplicado pelo técnico especializado através de
uma atomizadora, cujo líquido é fracionado e nebulizado em
micropartículas no ambiente, formando uma névoa fina que
se mantém em suspensão no ar, aderindo às superfícies,
eliminando e impedindo a proliferação dos micro-
organismos. O Ambiente pode ser utilizado logo após a
aplicação.

A única exigência é o isolamento do local pelo período em
que durar o serviço. Os profissionais usam aparelhos de alta
tecnologia e equipamentos de proteção individual
adequados.

Poucas horas após o procedimento, pessoas e animais já
podem retornar à área. O produto sanitizante é livre de
riscos, pois não é inflamável nem corrosivo.

O produto que é utilizado na
Petrogotas Serviços, visando sempre
O MELHOR e MAIS AVANÇADO
TECNOLOGICAMENTE é uma
equilibrada associação concentrada
de tensoativos biodegradáveis com
peróxido de hidrogênio, que
proporciona uma limpeza profunda e
altamente eficiente.

Ele tem como objetivo aproveitar as
propriedades de limpeza, controle de
odores e alvejamento do oxigênio
ativo, livre de Cloro, Fosfato, EDTA,
Nonilfenol, Amônia e outros
Solventes. 

O QUE  FAZ A DIFERENÇA
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SANITIZANTE
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O primeiro ponto é, sem dúvida, saber mais
sobre a empresa que você está contratando.
Ela existe há quanto tempo? Tem um site
apresentando seus serviços? Está nas redes
sociais? O que as pessoas estão falando sobre
ela em comentários, avaliações ou
recomendações? Com uma simples pesquisa
online é possível descobrir se existem elogios
ou reclamações sobre essa empresa na
internet.

A etapa da pesquisa é importante para
conhecer o grau de credibilidade do serviço
que você está contratando, porque existem
muitas empresas surgindo agora, com a
demanda gerada pela pandemia. Ao mesmo
tempo que essas empresas podem ser
qualificadas e confiáveis, também haverá
muito amadorismo.
Empresas com mais tempo de mercado
possuem mais experiência e, em geral,
equipes mais qualificadas. Não deixe de
pesquisar!

A Petrogotas é uma empresa brasileira
que está no mercado desde 2002
prestando serviços para empresas no
mercado Onshore e Offshore.
Nossos serviços são realizados com
equipamentos de última geração e
utilizados por profissionais
qualificados e treinados
periodicamente, de forma a atender
com qualidade e eficiência os mais
diversos tipos de serviços solicitados.

ESTAMOS AQUI PARA CUIDAR DE
VOCÊ, não é somente nosso slogan,
mas nosso empenho diário. Entre em
contato com a gente por meio do site,
números, redes sociais. Pesquise sobre
a Petrogotas e com certeza vai
encontrar o que precisa.

COMO CONTRATAR UMA BOA
EMPRESA DE SANITIZAÇÃO?
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É gente, não tem jeito! Se a gente não diminuir o
número de pessoas infectadas, as portas irão
fechar e abrir, gerando, além de dor as milhares
de famílias, custos, e pode ser seu patrimônio.

Então vamos a luta! Se você é um empreendedor
no Brasil você já é considerado um guerreiro (a)
dos (as) bons (as)! Não estamos elogiando, é um
fato. 

Bem, a melhor maneira para manter seu espaço
funcionando, mesmo com menor capacidade, é
SANITIZANDO. Tem que entrar em contato com a
Petrogotas Serviços, contratar este serviço, ele fará
parte da rotina de sua empresa.  Assim você
garante segurança e saúde de todos. 

"Quando fui visitar um dos nossos clientes
para  obter um ensaio fotográfico. O gestor
me relatou que haviam morrido 4
funcionários, uma tristeza sem fim. Desde o
início da Sanitização de ambientes da
Petrogotas, não houve mais. Conversei com
alguns enquanto mostravam as instalações e
estavam bem, seguros." - Maxie Maya, editor-
chefe, responsável marketing.

VALE A PENA LER DE NOVO

Devo continuar batendo neste
"teclado" algumas vezes para o bem
de todos vocês, é nosso papel.
Estamos aqui para cuidar de você.
O slogan da empresa é o que nos
move. 

Então seja grande, média, pequena
empresa - VOCÊ PRECISA DESTE
SERVIÇO JÁ. 

Salve a si, seus funcionários, seus
clientes e SUA EMPRESA. Toda essa
fase vai passar, esta edição citou
pandemias que só fazem parte da
história para deixar claro que é
momentâneo... Hoje é dia de lutar,
fazer o que é preciso fazer. 

e estamos aqui para lutar com você
lado à lado.

 ATENÇÃO
EMPREENDEDORES
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Amigos e familiares do ator e
humorista Paulo Gustavo se
reuniram no Santuário do Cristo
Redentor, na Zona Sul do Rio de
Janeiro, nesta terça-feira (11),
para a missa de 7º dia de morte
do artista.

O marido de Paulo Gustavo,
Thales Bretas, a mãe, Déa Lúcia, o
pai, Júlio Barros e a irmã, Ju
Amaral, sentaram-se na primeira
fila da celebração e receberam os
cumprimentos do reitor do
santuário, Padre Omar.
Emocionada, a mãe de Paulo
Gustavo cantou nos momentos
finais da celebração. Ela afirmou
que, apesar de lhe dizerem que é
forte, todo dia pede ajuda a Deus.

MISSA DE 7º DIA DE PAULO GUSTAVO REÚNE
AMIGOS E FAMILIARES NO CRISTO REDENTOR
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O mundo sentirá sua falta. Nossos sentimentos a toda família.
 

Em memória de Paulo Gustavo
*1978 +2021


