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DEBRIEF FACTOS RELEVANTES

O Departamento do Trabalho está investigando o controle do Covid-19 entre 
funcionários de 61 matadouros em 11 estados. Os setores de gado, aves e suínos 

empregam mais de 500.000 trabalhadores no Brasil

Transmissor da Covid-19 já foi encontrado no esgoto de Niterói. 
Especialistas do RJ alertam sobre possibilidade de 
contaminação em larga escala do novo coronavírus

através do esgoto
Cedae fará verificação da presença do vírus 

nas redes da companhia.

206.507 casos confirmados

Regiao Sudeste: 43,2%

Regiao Nordeste:  32,4%

Regiao Norte:  16,7%

O Brasil ultrapassa a marca de 200.000 casos confirmados, com mais de 14.000 
mortes. O Brasil alcançou o 6º lugar no mundo pelo número de infectados confirmados 

e deve ultrapassar em breve a Itália e a Espanha. É também o sexto no mundo em 
termos de número de mortes.

O total de obitos confirmados Covid-19 : 14.131

O Brasil tem 7,7 milhões de trabalhadores mais velhos (> 
60 anos) considerado um grupo de risco.

Estados mais atingidos pelo Covid-19:
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, 

l’Amazonie e Pernambuco

Do 14 ao 15 de maio: 891 obitos em 24h  

Démission du Ministre de la Santé

Teich deixa o Ministério da Saúde antes de completar 
um mês no cargo.

Nos últimos dias, Teich e Bolsonaro discordaram de 
temas como uso da cloroquina e medidas de 

isolamento. É a segunda troca na Saúde durante a 
pandemia do coronavírus..

O governo de São Paulo estende a 
quarentena até 31 de maio devido ao 
aumento no número de casos do novo 

coronavírus.



Semana do 
11 ao 15 maio de 

2020

11
Mai

12
Mai

13
Mai

14
Mai

15
Mai

15.681 novos casos confirmados em 24h, 
o Brasil ultrapassa a marca de 200.000 

casos confirmados. 
Com 891 mortes em 24 horas O Brasil está 
se aproximando da marca de mil mortes por 
dia anunciada pelo ex-Ministro da Saúde ...

Ministro da Saúde renuncia Que estava no 
cargo há quase um mês. Além de enfrentar 

a pior crise de saúde de sua história, o 
Brasil está afundando em uma grande 

crise política

CRONOLOGIA FACTOS RELEVANTES

Sources: Ministère de la Santé, Ministère de l’économie, Presse nationale, ONGs
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Caminhoneiros criticam a 
prorrogação da quarentena no estado 
de São Paulo, além do novo rodízio de 

placas veiculares.

Uma carreata organizada por 
caminhoneiros fechou  várias faixas da 

Avenida Paulista, situada na região 
central de São Paulo, na tarde desta 
segunda-feira (11 de maio de 2020). 

O Estado da Paraíba publicou um novo 
edital para contratação de 247 

médicos, em caráter emergencial, para 
prestação de serviço no combate ao 

novo coronavírus (causador da Covid-
19), no âmbito da Secretaria de Estado 

da Saúde (SES).

O Brasil ultrapassou a França em número 
de infectados pelo novo coronavírus nesta 

quarta-feira (13) e se tornou o 6º país do 
mundo com mais casos, de acordo com o 

levantamento feito pela universidade 
americana Johns Hopkins.

No contexto internacional, o Reino Unido 
começa a flexibilizar nesta quarta-feira (13) as 

regras de isolamento por causa do novo 
coronavírus após mais de sete semanas de 
restrições. As pessoas que não conseguem 

trabalhar em casa foram encorajadas ao ir ao 
trabalho se ele estiver aberto. No entanto, 

recomenda-se que não se utilize transporte 
público.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a se 
portar contra o isolamento social. Nesta 

quinta-feira (14), na saída do Palacio
da Alvorada, Bolsonaro fez um apelo 
aos governadores do país para que 

“revejam essa política”.



SITUAÇÃO SANITARIA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA

Rapport hebdomadaire  - Semaine du 11 au 15 mai 2020

Segundo a fonte “Johns Kopkins University”, 

no ranking mundial, o Brasil encontra-se em 6º lugar. 

CASOS CONFIRMADOS POR PAISES 15.681

Novos casos em 24h

206.507

Casos confirmados

891

obitos em 24h.

14.131

Obitos confirmados

Covid-19



Sources: Estadão de SP, OMS, Portal G1 e demais portais com credibilidade de fonte.

BRASIL
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Norte 
Total: 37.431

Nordeste
Total: 66.569

Centro-Oeste
Total: 6.010

Sudeste
Total: 83.516

Sul
Total: 9.392

SUDESTE

NORDESTE

NORTE

SUL

CENTRO-OESTE

RANKING DAS REGIÕES BRASILEIRAS 
MAIOR REGISTROS DE CASOS

1

2

3

4

5

RIO DE JANEIRO

Total de Casos 19.467

Total de Óbitos 2.247

SÃO PAULO

Total de Casos 54.286

Total de Óbitos 4.315

CEARÁ 

Total de Casos 21.077

Total de Óbitos 1.413

PERNAMBUCO 

Total de Casos 15.588

Total de Óbitos 1.298

AMAZONAS

Total de Casos 17.181

Total de Óbitos 1.235

Estados mais atingidos

SITUAÇÃO SANITARIA



Sources: Estadão de SP, OMS, Portal G1 e demais portais com credibilidade de fonte.
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Mais de 3,3 mil médicos estão atuando no combate ao coronavírus

Profissionais reforçam o atendimento em postos de saúde de 1,2 mil municípios 
e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)

Mais 3.314 médicos já se apresentaram para atuar no combate ao coronavírus em 1.218 municípios brasileiros e
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O total de profissionais é o resultado das duas primeiras
chamadas do Edital nº 5/20, lançado emergencialmente para reforçar o atendimento nos postos de saúde durante
a atual pandemia da COVID-19. Para a 3ª chamada do programa, mais 542 profissionais são aguardados para
iniciar as atividades nos serviços de saúde entre os dias 19 e 26 de maio.

Na segunda chamada, 482 médicos foram alocados em 304 municípios para reforçar o atendimento na Atenção
Primária à Saúde, incluindo 9 profissionais em 6 DSEI. Estes médicos, todos com CRM Brasil, irão se juntar aos
cerca de 15 mil profissionais que já atuam em mais de quatro mil municípios pelo programa Mais Médicos. No
total, o Ministério da Saúde recebeu mais de 9.410 inscrições de profissionais para as vagas abertas em 1.902
municípios brasileiros para preenchimento das vagas desocupadas no projeto. Para garantir a contratação dos
profissionais para todas as vagas, o Governo Federal está investindo mais de R$ 1,2 bilhão. (leia mais)

Médicos alocados por estado

Rio de Janeiro 157

São Paulo 438

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46884-mais-de-3-3-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus

SITUAÇÃO SANITARIA

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46884-mais-de-3-3-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46884-mais-de-3-3-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus
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54.286
Casos 

Confirmados

4.315
Total de 

Óbitos no 
Estado 

Índice de Isolamento no
Estado 47%
Capital 48 %

Municípios atingidos 
442

O governo de São Paulo estende a quarentena 
até 31 de maio devido ao aumento no número 

de casos do novo coronavírus.

Bolsonaro convoca empresários a 
'jogar pesado' contra Doria

Presidente afirmou que é guerra e vê 
necessário evitar lockdown em São Paulo

As simulações de um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo indicam que o número de mortes poderá dobrar nos próximos 20 dias e
o número de pessoas infectadas poderá atingir cerca de 400.000 até 5 de junho, se não forem tomadas medidas rigorosas. é tomado para conter a
transmissão do vírus.

SITUAÇÃO SANITARIA
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Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI 
reservados ao atendimento a Covid-19:

69,0% - Estado de São Paulo  
85,5 % - Grande São Paulo

SÃO PAULO

OSASCO 

SÃO BERNARDO DO CAMPO

GUARULHOS

SANTO ANDRÉ

SANTOS

CAMPINAS

BARUERI 

DIADEMA

MOGI DAS CRUZES

CAPARICUÍBA 

MAUÁ

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RIBEIRÃO PRETO

SÃO VICENTE

Villes les + atteintes Lits Covid-19

ESTADO DE SÃO PAULOSITUAÇÃO SANITARIA
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SÃO PAULO - News
Governo de SP inaugura Hospital de Urgência em São Bernardo do Campo

Hospital contará com 170 leitos de enfermaria e 80 de UTI dedicados ao atendimento de casos de COVID-19

O governo do Estado de São Paulo inaugurou, na tarde desta quinta-feira (14), o Hospital de Urgência de São Bernardo
do Campo. No momento, a unidade realizará atendimento exclusivo a casos de COVID-19 e atuará de forma
referenciada, recebendo pacientes encaminhados por demais serviços de saúde. Além de atender moradores do
município, também estará disponível, se necessário, para pacientes da Grande São Paulo por meio da CROSS (Central
de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde).

O novo serviço conta com 170 leitos de enfermaria e 80 de UTI, garantindo assistência aos pacientes com
sintomas respiratórios provocados pelo novo coronavírus. Ao todo serão 1.500 profissionais de saúde
destinados à assistência, entre médicos, enfermagem, fisioterapia e outros. A estrutura de terapia intensiva
garante atendimento aos pacientes com quadros mais agudos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

O Governo do Estado investiu R$ 20 milhões para aquisição de mobiliário, equipamentos hospitalares e de informática.
Na construção do hospital, o total do recurso aplicado pelo município foi de R$ 127,6 milhões, e houve apoio de R$ 25
milhões do Governo Federal. A estrutura completa tem 23 mil m² de área construída e sete pavimentos, com sistemas
de aquecimento solar e de água de reúso, com foco na sustentabilidade. Há divisões entre alas adulta e infantil, e além
dos leitos, possui três salas cirúrgicas e salas de raio-x, tomografia, ultrassom, oito elevadores.

ESTADO DE SÃO PAULOSITUAÇÃO SANITARIA
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SÃO PAULO - News
Governo de SP estende quarentena até 31 de maio para evitar colapso do setor de saúde 

A taxa acelerada de contágio aumenta o número de pessoas infectadas e mortas pelo COVID-19; o isolamento social 
deve atingir pelo menos 55%

O governador João Doria confirmou que a possibilidade de afrouxar a quarentena em São Paulo está suspensa
nos 645 municípios de São Paulo até 31 de maio. A extensão se deve à rápida taxa de contágio do coronavírus e
ao aumento crítico no número total de pessoas infectadas e mortas pelo COVID-19, com um risco iminente de
colapso do sistema de saúde.

A forte aceleração da contaminação por coronavírus em São Paulo coincide com a queda significativa nas taxas
de isolamento social em todo o estado. A média de São Paulo atingiu 47% na última quinta-feira (7), longe da
taxa considerada ideal, de 70% e abaixo do mínimo de 55% previsto como nova meta pelas autoridades de
saúde.

A decisão do governo do estado foi totalmente endossada por especialistas do Centro de Coronavírus de São
Paulo. O grupo é coordenado provisoriamente pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. O médico
de doenças infecciosas David Uip, que já havia sido infectado com COVID-19 e havia vencido a doença com
sucesso, retirou-se da coordenação novamente por recomendação médica.

ESTADO DE SÃO PAULOSITUAÇÃO SANITARIA
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O Governo do Estado do Rio de Janeiro prorrogou as medidas de 
isolamento social (ainda não é “lockdown”) até o dia 31 de maio.

19.467
Casos 

Confirmados

2.247
Óbitos no 

Estado 

Taxa de
Letalidade

13,0
*(por 100 mil  habitantes)

Bloqueios de circulação em bairros do Rio 
Determinação de Crivella autoriza apenas movimentação de moradores em algumas regiões da cidade. 
Comércio em comunidade também ficará fechado até o dia 18.

SITUAÇÃO SANITARIA
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Município de Rio de Janeiro

2.247
décès  

19.467
Cas 

Confirmés

11.264
Cas Confirmés

1.509
décès  

ETAT de Rio de Janeiro

Taxa de Mortalidade Municipal
22,52*

* Por 100 mil habitantes 

RIO DE JANEIRO

DUQUE DE CAXIAS

NITERÓI

NOVA IGUAÇÚ

SÃO GONÇALO

SÃO JOÃO DO MERITI

VOLTA REDONDA

BELFORD ROXO

ITABORAÍ

COPACABANA

BARRA DA TIJUCA

CAMPO GRANDE

TIJUCA

BOTAFOGO

BANGU

LEBLON

REALENGO

IPANEMA 

Classement journalier 
“COVID-19” des Régions
et Quartiers de RIO DE 

JANEIRO les plus 
atteints. 

SITUAÇÃO SANITARIA
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RIO DE JANEIRO- News

Apenas três dos nove hospitais de campanha prometidos pelo governo do RJ para 
enfrentar a Covid-19 estão funcionando

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está atrasado na construção dos hospitais de campanha que ajudariam a
enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Até o momento, apenas três unidades foram inauguradas. As outras
seis, que deveriam estar prontas antes do final do mês de abril, seguem em construção.

As unidades de atendimento exclusivo aos pacientes com a Covid-19 seriam fundamentais para alocar as 900
pessoas que atualmente aguardam na fila de espera por um leito de enfermagem ou de UTI no Rio de Janeiro.
Mesmo com quase mil pessoas esperando por vagas, o G1 mostrou também que os três hospitais do estado que
já estão funcionando têm mais de 200 leitos ociosos.

O Governo do RJ informou que os hospitais de campanha de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nova
Friburgo e Campos dos Goytacazes estarão concluídos até o próximo domingo (17). Já a unidade de Casimiro de
Abreu deve estar pronta no dia 26 de maio. A previsão é de mais 900 leitos disponíveis, sendo 180 de UTI. Pela
prefeitura do Rio, o Hospital de Campanha do Riocentro foi inaugurado no início do mês. (leia mais)

SITUAÇÃO SANITARIA

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/14/apenas-tres-dos-nove-hospitais-de-campanha-prometidos-pelo-governo-do-rj-para-enfrentar-a-covid-19-estao-funcionando.ghtml
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RIO DE JANEIRO- News

MP-RJ recomenda lockdown a governos estadual e municipal por isolamento

O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou ao estado e à prefeitura da capital fluminense a adoção
de medidas de isolamento mais restritas, como o "lockdown", para conter o avanço da covid-19, doença
respiratória provocada pelo novo coronavírus, informou o órgão hoje.

A sugestão é que o "lockdown", paralisação total das atividades", seja adotado por ao menos 15 dias. A
recomendação encaminhada aos governos estadual e municipal se baseia, segundo o MP, em estudos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de outras
instituições que defendem isolamento total.

No Rio de Janeiro, a doença avança rapidamente e num intervalo de dez dias, o total de óbitos dobrou
praticamente. No começo de maio eram cerca de mil mortes e hoje já contabiliza 2.247óbitos acumulados.

Em meio ao avanço da pandemia, as redes de saúde pública e privada operam com taxa de ocupação de
mais 90%, faltam equipamentos de proteção individual (EPIs) e profissionais médicos e os hospitais de
campanha inaugurados ainda não operam na capacidade máxima. (leia mais)

SITUAÇÃO SANITARIA

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/05/14/ministerio-publico-do-rio-recomenda-lockdown-a-governos-estadual-e-municipal-para-frear-coronavirus.htm
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O acompanhamento da evolução da pandemia pelo Laboratório de Inovação Orientado a Dados
anuncia um pico no Brasil durante a segunda quinzena de maio.
Esse cenário otimista reduz para alguns dias o famoso "platô" que precederia a fase de descida...
Se esse cenário for confirmado, voltaremos ao normal no final de junho

Uma batalha de estudos 
locais e internacionais...

SITUAÇÃO SANITARIA
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SITUATION SANITAIRE

Uma pesquisa da Unicamp, em Campinas (SP), prevê uma progressão rápida de
casos e mortes por coronavírus no estado caso o isolamento social não seja
ampliado. De acordo com o estudo, os 645 municípios vão atingir 1 milhão de
casos da Covid-19 até o final de junho. Na quarta-feira (13), São Paulo somava,
em todas as cidades, 51.097 registros da doença, segundo o Ministério da
Saúde.

O estudo ainda fez a projeção das mortes no Estado de São Paulo. Na capital, o
número de óbitos tem dobrado a cada 15 dias. De acordo com o modelo
matemático do estudo, o índice na cidade pode chegar a 25 mil no fim de junho,
enquanto no estado atingirão 50 mil, com média de 2,5 mil mortes por dia.

Por conta da projeção, o professor do Departamento de Política Científica e
Tecnológica da Unicamp Renato Pedrosa, autor da pesquisa, acredita que o
estado vai precisar do lockdown - a versão mais rígida do distanciamento social
e que foi adotado em pelo menos 18 cidade do Brasil nesta semana -caso a taxa
de isolamento social não seja elevada.

Covid-19: pesquisa da Unicamp projeta 1 milhão de casos em SP 
até junho e aconselha “lockdown” se isolamento não aumentar

Número de óbitos também foi analisado no estudo e chegaria a 50 mil 
nos 645 municípios do estado em dois meses.

Pesquisador indica bloqueio total como alternativa.

PERSPECTIVAS
Uma batalha de estudos 
locais e internacionais...
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SEGURANÇA PUBLICA

Queda acentuada dos principais índices criminais 
no Rio de Janeiro durante a pandemia



CRIMES E DELITOS
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SEGURANÇA PUBLICA

Mais depois de uma queda inicial, os homicídios no 
estado tiveram um aumento a partir de fevereiro  

Guerra entre facções e milícias
rivais do narcotráfico pelo controle
territorial das comunidades.

O 32º BPM de Macaé registrou
um aumento de mais de 160% no
número de assassinatos em
março de 2020.

Reflexo da guerra por territórios..



RIO DE JANEIRO
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SEGURANÇA PUBLICA

Vítimas do Covid na PMERJ

• O Rio de Janeiro tem 10 Policiais Militares mortos por Covid-19.
• Mais de 2 mil PMs estão afastados de suas funções com suspeita de contaminação.
• O 9º BPM (Rocha Miranda) teve três mortes registradas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já perdeu 10 policiais na luta contra a Covid-19, sendo três deles do
mesmo batalhão, o 9º BPM (Rocha Miranda). A PM informou que até a noite de terça-feira (12) tinha
675 casos confirmados do novo Coronavírus, 2.644 recuperados da doença e 2.227 policiais afastados
que entraram em LTS (Licença para Tratamento de Saúde) por apresentarem sintomas gripais com
suspeita de contaminação por Covid-19.

Triste balanço:
Ø 10 óbitos
Ø 675 casos confirmados
Ø 2.227 afastamentos
Ø 2.644 recuperados

O último óbito registrado no 9º BPM foi o do segundo sargento Luiz Henrique Sampaio da Rocha, na
segunda-feira (11).
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SEGURANÇA PUBLICA

Recuperação do controle no Espírito Santo

No que se refere à redução dos principais índices criminais, os
estados do Espírito Santo e Ceará apresentavam-se como pontos fora
da curva em relação aos demais estados da federação, durante o
início do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19.

Após a queda do Secretário de Segurança em 07 de abril e a troca do
Cmt Geral da PMES, o Estado intensificou às ações de segurança
priorizando operações na Grande Vitória e em algumas regiões do
interior.

O objetivo dessas ações é combater o crime organizado e o tráfico de
drogas, visando reduzir a taxa de homicídio.

No dia 8 de maio foi divulgado um balanço da Operação Caim, com o
seguinte resultado:
Ø 118 detenções nas quatro primeiras etapas, deflagradas em abril.
Ø 27 armas apreendidas
Ø 1.127 munições recolhidas
Ø Sete veículos recuperados,
Ø Drogas e mais de R$ 35 mil em dinheiro foram apreendidos



CENARIOS POSSIVEIS
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SEGURANÇA PUBLICA

O uso obrigatório de uma máscara como meio de proteção contra a contaminação pelo Covid-19 pode ser
considerado uma oportunidade para os criminosos. Com a banalidade de usar máscaras, os criminosos
podem facilmente esconder sua identidade sem parecer desconfiados. Estabelecimentos comerciais,
residências e outros alvos em potencial que dependem de sistemas de vigilância por vídeo e guardas não
podem mais confiar neles para identificar criminosos. Assaltos por criminosos usando essas máscaras foram
realizados recentemente.

Mascaras obrigatorias…

Quando a ajuda de emergência demora a chegar ...…
A ajuda de emergência à população vulnerável também ajuda a reduzir o crime. Como a crise
econômica é exacerbada por medidas de isolamento social, o desemprego e a falta de
reservas financeiras podem levar parte da população ao crime como meio de ganhar a vida.

Ao apoiar a parte da população mais propensa ao impacto econômico, as autoridades estão
mitigando o crescimento do crime durante as pandemias. Mas, mesmo que a ajuda já esteja
implementada, quase 2 milhões de pessoas ainda não receberam seu dinheiro. Há cenas
surpreendentes em diferentes partes da cidade em frente às agências da Caixa Econômica.

As pessoas estão dormindo no chão para formar filas, esperando ser o primeiro a poder
sacar esse dinheiro. Outros estão fazendo fila o dia todo para receber esse dinheiro, que
atualmente é sua única renda, dadas as medidas de confinamento e as enormes perdas de
empregos. Se a situação deles não for resolvida tão rapidamente quanto suas reservas
financeiras, o crime poderá atingir o pico nas próximas semanas.
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SEGURANÇA PUBLICA

Rumo a um aumento de assaltos pendentes de retirada de contenção

Não deve haver milagres, o país deve passar por um período economicamente complicado e doloroso, com muitas perdas de
empregos. Logicamente, sempre que ocorre uma crise econômica, a situação da segurança se deteriora. As medidas de isolamento
social reduziram o movimento de pessoas em várias cidades do país. Com ruas vazias, os criminosos devem adaptar seus crimes à
situação atual.
Como há menos pessoas para roubar e menos vigilância, os infratores também podem tentar invadir ou roubar propriedades
públicas. Por exemplo, houve um aumento no roubo de cabos nos semáforos (o cobre está vendendo bem). Ruas desertas,
principalmente à noite, aumentam as chances de não serem denunciadas ou identificadas pela polícia. Estabelecimentos comerciais
e bens públicos são os principais objetivos.

Vários relatórios foram feitos sobre o aumento desse tipo de crime desde o início da pandemia de Covid-19. Quando os crimes
começam a ocorrer sem impunidade ou risco, é provável que a frequência desses crimes aumente e alcance rapidamente níveis
significativos. Assim que a retirada da contenção for aplicada, novamente com a circulação de veículos e pessoas nas ruas, todo o
conjunto de crimes e crimes comuns reaparecerá e, dada a deterioração da situação econômica, eles certamente aumentar
significativamente.

Medidas de contenção e o medo de contrair o vírus transformaram a paisagem urbana, ruas quase fantasmagóricas, sem pedestres
ou empresas abertas ... Essa situação tem uma consequência direta nos sem-teto.
Com menos pessoas em circulação, menos dinheiro é dado a elas, não é apenas sua capacidade de sobreviver que está
comprometida, como também se encontram sem meios financeiros para o uso de drogas e álcool, e a abstinência pode tornar
aqueles que são viciados mais agressivos. Esse fato é agravado por um sentimento de exclusão para quem procura abrigo em vão.
Os abrigos para sem-teto na cidade do Rio de Janeiro atingiram sua capacidade máxima. A informação foi publicada pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O medo da contaminação por Covid-19 aumentou a demanda por espaço
nessas unidades.

Sem abrigo mais agressivo
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