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CENTRO - Vista da praça Getúlio Vargas que aos poucos foi perdendo sua movimentação nas últimas semanas

Shows do Metallica no 
Brasil ganham novas datas

ACONTECE

A passagem da “Worl-
dWired Tour” do Metallica 
na América do Sul, foi re-
agendada para dezembro 
por precaução. A turnê na 
América do Sul conta com 
o convidado especial, Gre-
ta Van Fleet. A organização 
do show pede aos fãs que 
mantenham seus ingressos, 
que continuarão válidos 
nas novas datas. 

Com a nova agenda, a 
banda se apresentará em 
Porto Alegre, em 14 de de-
zembro em um novo local, 
agora no estacionamento 
da FIERGS, por causa do 
calendário esportivo do es-
tado. Em Curitiba, o show 
ocorrerá em 16 de dezem-
bro (no estádio Couto Pe-
reira), em São Paulo será 
no dia 18 de dezembro (no 
estádio do Morumbi) e em 
Belo Horizonte, será em 20 
de dezembro (no estádio 
do Mineirão)

Os shows em Buenos 
Aires, na Argentina, e em 

Santiago, no Chile, tam-
bém foram alterados para 
4 e 7 de dezembro respec-
tivamente.

As informações sobre 
devolução dos ingressos 
para os fãs que não pude-
rem comparecer nas no-
vas datas ainda serão di-
vulgadas pela Live Nation, 
responsável pela turnê na 
América Latina.

Uma das bandas mais 
conhecidas do gênero hea-
vy metal, o Metallica está na 
ativa desde 1981. O grupo 
tem dez álbuns gravados e 
sucessos como “Ender San-
dman”, “Nothing Else Mat-
ters”, “Master of Puppets” e 
“Seek & Destroy”.

A WorldWired Tour já 
realizou mais de 150 shows 
em todo o mundo desde o 
início de outubro de 2016. 
A base do show, além dos 
clássicos, deve continu-
ar sendo “Hardwired... To 
self-destruct”, lançado no 
fi m do 2016.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

PEDRO NOTARO
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PEDRO NOTARO
A conferir
O presidente da Associação Co-

mercial, Silvio Alves, conseguiu criar 
fato político ontem ao reunir mais 
entidades para pressionar o prefeito 
Guti a reabrir o comércio. Segundo 
entendimento do STF, a decisão é 
dos prefeitos, não dos governado-
res…

Suavizando
Graduado secretário opina que a 

Prefeitura deva flexibilizar aos pou-
cos o funcionamento do comércio. 
Salões de beleza e restaurantes, com 
determinados cuidados de higiene, é 
claro, estariam na lista…

Alguém me explica?
Porque há tanta procura por vaci-

na contra gripe em 2020? Lembran-
do que em anos anteriores sobrava 
porque a maioria não queria…

Vacas magras
Com o COVID-19, a campanha sa-

larial dos servidores municipais de 
Guarulhos difi cilmente terá percentual 
maior que zero! Pior: é provável que 
haja redução de salários. E demis-
sões...

Oi, geeente!
O DEM paulistano gostaria de lançar 

o renomado radialista Eli Corrêa can-
didato a vereador em São Paulo. Seria 
maneira de puxar vários votos para a 
bancada democrata…

Liberal, sentido!
O PL de Guarulhos está sob nova di-

reção. Assumiu a presidência o coronel 
reformado da PM Flammarion Ruiz. Deve 
ser ligado ao grupo da ex-vereadora 
Adriana Rifai, que almeja disputar a pre-
feitura de Guarulhos…

Ninguém é perfeito!
O ex-presidente da OAB Alexandre de 

Sá Domingues disse ontem que esperava 
mais de mim como jornalista. Estamos em-
patados. Eu também esperava mais dele 
quando presidiu a entidade, período em 
que haveria um ex-presidente - ligado ao 
prefeito Guti -  infl uenciando sua gestão…
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Cidade intensifica orientações sobre o covid-19 à população em situação de rua
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por meio de ação 
conjunta entre as secretarias 
de Assistência Social (SDAS) 
e de Saúde de Guarulhos, fo-
ram adotadas medidas para 
intensificar a prevenção ao 
novo coronavírus junto à po-
pulação em situação de rua. 
Desde a última quinta-feira 
(19) equipes da Saúde das UBS 
de referência estão visitando 
os acolhimentos institucionais 
municipais, bem como o Cen-
tro Pop (Centro de Referência 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua), para orientar 
os usuários sobre a necessida-
de da higienização constante 
das mãos e maneiras para evi-
tar a contaminação e propaga-
ção da doença.

Além disso, equipes do 
Serviço de Abordagem So-
cial, da SDAS, também estão 
fazendo o atendimento das 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em mais uma 
frente de trabalho contra a 
disseminação do novo corona-
vírus, o serviço funerário mu-
nicipal adotou nesta semana 
medidas extras de proteção a 
usuários e servidores. O obje-
tivo das alterações é reduzir ao 
máximo as chances de trans-
missão da doença.

Entre as alterações está a 
transferência do atendimento 
da Agência Funerária Central 
para a agência funerária do 
Cemitério Necrópole Campo 
Santo, na Vila Rio de Janeiro, 
onde estão sendo atendidos 
apenas dois familiares por vez. 
Além disso, todos os servidores 
estão recebendo equipamento 
de proteção individual, como 
máscaras e aventais.

Para reduzir o tempo de 
concentração de pessoas em 
um mesmo espaço, a duração 
dos velórios realizados nos pe-
ríodos manhã e tarde está li-
mitada a duas horas. Não estão 
sendo realizados velórios no 

Serviço funerário centraliza e altera atendimentos 

Secretaria distribui 2.500 lanches à 
população em vulnerabilidade social

período noturno. As famílias 
são orientadas a manter, no 
máximo, dez pessoas por vez 
dentro das salas de velório.

Em casos confirmados ou 
suspeitos do novo coronavírus, 
demais doenças respiratórias 
ou relacionadas a infecções ge-
rais, haverá apenas despedida 
em local aberto, seguindo para 
sepultamento direto. Neste mo-
mento, independente da causa 
do óbito, as urnas não podem 
ser paramentadas com flores 
ou outros artigos funerários e 
são lacradas.

Serviços cemiteriais passí-
veis de agendamento, tais como 
renovação de nichos e exuma-
ções ainda não publicadas no 
Diário Oficial do Município, 
estão suspensos até o próximo 
dia 18 de abril ou até novas 
orientações do Ministério da 
Saúde. Outras alterações e mais 
informações sobre os serviços 
funerários municipais podem 
ser conferidas no site funeraria.
guarulhos.sp.gov.br.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social de Guarulhos recebeu 
ontem a doação de 2.500 lan-
ches da empresa Dulca, que fo-
ram distribuídos nos Serviços 
de Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino, no Centro 
Pop (Centro de Referência Es-
pecializado para Pessoas em 
Situação de Rua) e no Serviço 
de Abordagem Social.

O secretário da pasta, Alex 
Viterale, agradeceu a doação, 

pessoas em situação de rua, 
intensificando as medidas 
profiláticas. No caso de al-
guém apresentar os sintomas 
do coronavírus, será encami-
nhado à Saúde e acionado o 
Consultório de Rua.

Guarulhos possui cinco 
acolhimentos, três masculinos 
e dois femininos, que funcio-
nam 24 horas por dia, todos os 

que foi obtida por intermédio 
do secretário de Governo, Ed-
milson Americano. “Agrade-
ço as doações de lanches da 
Dulca, que foram de grande 
valia ao município, conside-
rando as dificuldades finan-
ceiras pelas quais atravessa 
o país por conta do novo co-
ronavírus. Os lanches irão 
levar alimentação saudável e 
de qualidade às pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social”, afirmou o gestor. 

Prefeitura implantará Serviço de 
Acolhimento Adulto Masculino no Centro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti, 
acompanhado dos secretários 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social, Alex Viterale, e 
de Saúde, José Mario Clemen-
te, anunciou nesta terça-feira 
(24) a implantação de mais 
um Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Mascu-
lino, desta vez na região cen-
tral. O equipamento deverá 
começar a opera na próxima 
semana e contará com espaço 
para carroças, para aqueles 
que fazem coleta seletiva, e 
canil, para os acolhidos que 
possuem cachorros. Durante 
a pandemia do novo coro-
navírus haverá um espaço 
junto ao equipamento para 

acomodação dos usuários en-
caminhados pela Secretaria 
de Saúde.

Para Guti o momento é 
de solidariedade. “As pessoas 
em situação de rua terão lo-
cal para fazer a quarentena 
residencial para que não se 
contaminem e possam se re-
cuperar, caso fiquem doentes 
pelo coronavírus. É uma pre-
ocupação nossa. Temos que 
nos unir. Ninguém vai vencer 
esse vírus sozinho. Este é nos-
so pacto pela vida”, destacou 
o prefeito.

Já o secretário Viterale in-
formou ainda que no equipa-
mento também será implan-
tado um Centro Pop para que 

essa população possa tomar 
banho e lavar suas roupas.

Doações
Na oportunidade, o prefei-

to também agradeceu doações 
que o município tem recebi-
do, como 50 mil sabonetes do 
Supermercado Nagumo, que 
serão repassados à Assistên-
cia Social, hospedagem para 
equipes da Saúde, lanches 
doados para equipes de segu-
rança, entre outras. “Agrade-
ço essas ações, que são muito 
importantes e que nos deixam 
orgulhosos do cidadão guaru-
lhense, do voluntariado, da be-
nevolência e da solidariedade 
das pessoas”, afirmou Guti.

Entre os itens que a As-
sistência Social necessita es-
tão alimentos, embalagens 
de marmitex, sabonetes e 
toalhas. As doações podem 
ser entregues na sede da 
Pasta (avenida Guarulhos, 
2.200, Vila Augusta) ou na 
sede do Fundo Social de So-
lidariedade (alameda Tutoia, 
534, Gopoúva).

dias da semana. Conta ainda 
com o Centro Pop na Vila Pro-
gresso, no qual os assistidos 
podem lavar sua roupa, tomar 
banho, receber lanche, passar 
por atendimento técnico de 
psicólogo e assistente social 
para encaminhamentos neces-
sários. Em todos esses locais 
foi disponibilizado álcool em 
gel para os usuários.



 

5CIDADE
Quinta-feira, 26 de março de 2020

www.fmetropolitana.com.br

Procon Guarulhos notifica mercados por 
aplicar preços abusivos em vários produtos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Coordenadoria 
de Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon) de Guarulhos 
divulgou nesta terça-feira (24) o 
número de denúncias feitas pe-
los consumidores ao órgão nos 
últimos sete dias. Apenas sobre 
a cobrança abusiva de produtos 
alimentícios foram 142 denún-
cias contra 26 estabelecimentos 
comerciais na cidade.

Todos os mercados denun-
ciados já foram notificados a 
prestarem esclarecimentos, 
bem como orientados a corri-
gir a conduta irregular, uma 
vez que o aumento do preço de 
produtos sem justa causa é con-
siderado prática de obtenção de 
vantagem excessiva, prevista 
no Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC). Além disso, os 
estabelecimentos foram notifi-
cados a fixar de maneira clara 
os preços nas gôndolas, permi-
tindo assim a correta informa-

Coleta de lixo domiciliar recebe reforço 
na equipe e na higiene dos coletores
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O serviço de co-
leta de lixo residencial segue 
acontecendo normalmente em 
Guarulhos durante as ações de 
combate à pandemia do novo 
coronavírus. Para reforçar a 
equipe e oferecer mais segu-
rança aos coletores e motoristas 
que continuam prestando este 
serviço essencial à manutenção 
da limpeza e da saúde pública, 
mais 20 coletores serão contra-
tados emergencialmente e os 
caminhões da frota receberão 
reservatórios com água e sabão 
para higiene dos profissionais 
durante o trabalho.

As medidas foram divul-
gadas após reunião entre o se-
cretário de Serviços Públicos, 
Rodnei Minelli, e a empresa 
prestadora do serviço de coleta 
de lixo residencial na cidade, a 
Trail Infraestrutura. Outra pro-
vidência já em andamento é o 
reforço na compra de álcool em 
gel e outros produtos de higie-
ne.

A colaboração da população 

ção aos consumidores.
Outras 228 denúncias fo-

ram feitas contra 84 drogarias 
por irregularidades na comer-
cialização de álcool em gel e 
máscaras, como a cobrança de 
valores abusivos, produtos ven-
cidos e/ou com a data alterada.

Essas empresas estão sen-
do notificadas e caso não 
cumpram a determinação es-
tarão sujeitas a processos ad-
ministrativos e ao pagamento 

de multas que podem chegar 
a R$ 10,2 milhões.

O Procon esclarece que as 
denúncias podem ser feitas de 
forma mais rápida pela plata-
forma Procon Digital em pro-
con.guarulhos.sp.gov.br. O Dis-
que-Denúncia 151 está bastante 
congestionado em virtude de o 
número da fundação em São 
Paulo estar indisponível e as 
ligações estarem sendo direcio-
nadas para Guarulhos. 

FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

também é essencial para ajudar 
a preservar a saúde de coletores 
e motoristas. Para tanto, a cada 
descarte, recomenda-se dispor 
os materiais dentro dos sacos 
descartáveis de lixos, com en-
chimento de até dois terços 
da capacidade e fechados com 
nó. Também é importante res-
peitar dias e horários de coleta 
de cada região. A agenda pode 
ser encontrada no portal oficial 
da Prefeitura: www.guarulhos.
sp.gov.br/coleta-de-lixo-dias-e-
-horarios. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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EDP suspende cortes por inadimplência durante pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
informou na noite desta terça-
-feira (24) que a concessionária 
EDP, responsável pelo forneci-
mento de energia em Guaru-
lhos, suspendeu os cortes por 
inadimplência enquanto persis-
tir o quadro de pandemia oca-
sionado pelo novo coronavírus 
(covid-19). O prefeito esclareceu 
que a empresa se mostrou soli-
dária e compreendeu os esfor-
ços necessários nesse momen-
to, uma vez que a energia é um 
serviço essencial.

Na oportunidade, Guti 
fez um apelo aos consumido-

Medidas da Aneel
“Vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras residenciais 

urbanas e rurais, incluindo baixa renda, além de serviços e atividades consideradas essenciais, 
conforme a legislação, tais como assistência médica e hospitalar, unidades hospitalares, institutos 
médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, ar-
mazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos; tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; unidade operacional de transporte 
coletivo; captação e tratamento de esgoto e de lixo; unidade operacional de serviço público de tele-
comunicações; processamento de dados ligados a serviços essenciais; centro de controle público de 
tráfego aéreo, marítimo e urbano; instalações que atendam a sistema rodoferroviário e metroviá-
rio; unidades operacionais de segurança pública tais como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros; câmaras de compensação bancária e unidades do Banco Central do Brasil; e instalações 
de aduana. É importante destacar que isso não impede medidas de cobranças de débitos vencidos, 
previstas na legislação, inclusive a negativação dos inadimplentes em cadastros de crédito”.

res que tenham condições de 
manter o pagamento em dia 
para que paguem suas contas, 
evitando acúmulo de dívidas 
e ajudando na manutenção 
dos serviços aos consumidores 
mais vulneráveis.

A suspensão está amparada 
em um conjunto de medidas 
aprovadas nesta terça-feira pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para garantir 
a segurança na distribuição de 
energia. A suspensão de cortes 
no fornecimento vale a princí-
pio por 90 dias e abrange todo 
o território nacional.

Em Guarulhos, mulheres são as 
principais vítimas do coronavírus

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Quase 70% das 
pessoas que contraíram o 
coronavírus (covid-19) em 
Guarulhos são mulheres. Se-
gundo os dados divulgados 
pela Secretaria da Saúde, 
das 12 vítimas da doença na 
cidade até ontem, oito são do 
sexo feminino.

Na relação estão mu-
lheres com idades entre 19 
e 48 anos. Já entre os ho-
mens a faixa etária fica de 
18 a 54 anos.

O balanço de ontem ele-
vou para 12 o total de víti-
mas, sendo os dois recentes 
diagnósticos de duas mulhe-
res, uma de 23 anos e outra 
de 30. Ambas estão em isola-
mento domiciliar. Com isso, 
o município contabiliza 817 
casos suspeitos, 77 descarta-
dos e 728 em investigação.

Até o momento, a Vigi-
lância Epidemiológica Mu-
nicipal não registrou e nem 
foi comunicada sobre qual-
quer óbito no município por 
coronavírus. Já a Secretaria 
do Estado divulgou na ter-
ça-feira (24) o óbito de uma 
mulher de 85 anos morado-
ra da cidade.

No entanto, na noite de 
ontem, o secretário da Saúde, 
José Mario, informou que há 
seis óbitos sob investigação 
na cidade que podem ter re-
lação com a doença.

Por conta disso, o prefei-
to Guti reforçou que o iso-
lamento social permanece 
no município. “Quero muito 

num futuro extremamente 
próximo falar que acabou e 
abrir as lojas e demais co-
mércios, mas por enquanto a 
vida vem em primeiro lugar. 
Sabemos que a maneira mais 
eficaz de vencer esta guer-
ra é através do isolamento 
social, então não vamos na 
contramão do mundo, já que 
os países que tiveram êxito 
conseguiram através do iso-
lamento social”, disse.

A Secretaria de Saúde 
alerta para a importância da 
adoção de medidas de pre-
venção, como evitar sair de 
casa e qualquer tipo de aglo-
merações, lavar sempre as 
mãos com água e sabão ou 
higienizar com álcool em gel 
70%, cobrir o nariz e a boca 
ao espirrar e tossir, manter os 
ambientes sempre bem venti-
lados e não compartilhar ob-
jetos pessoais. Ao chegar em 
casa, a pessoa deve tirar os 
sapatos, não tocar em nada 
antes de se higienizar, tirar 
a roupa e colocá-la em uma 
sacola plástica para lavar e 
tomar banho e, caso não seja 
possível, deve lavar muito 
bem todas as partes do corpo 
expostas, como mãos, braços 
e pescoço, limpar celular e 
óculos com sabão e água ou 
álcool, bem como as emba-
lagens que trouxe de fora. O 
ideal é manter uma caixa na 
entrada da residência para 
deixar bolsas, chaves, cartei-
ras e demais objetos. Dessa 
forma, irá reduzir o risco do 
contágio.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FREEPIK

Cidade terá central telefônica de dúvidas sobre o covid-19 a partir de 6ª
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diante desse de-
licado momento onde o isola-
mento social se faz necessá-
rio, a prefeitura, por meio da 
Secretaria da Saúde, iniciará 
a partir da próxima sexta-fei-
ra (27) um atendimento via 
telefone para esclarecimento 
de dúvidas sobre o novo co-
ronavírus e apoio psicológico 

breve. O atendimento conta-
rá com profissionais de nível 
superior da área da saúde, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h.

Para entrar em contato 
com esses profissionais bas-
ta ligar para o número 2475-
8661. Ressaltamos que este 
telefone é somente para dúvi-

das sobre temas relacionados 
ao coronavírus, como uma 
breve explicação sobre a do-
ença, prevenção, sintomas, 
quando procurar atendimen-
to médico, transmissão, ris-
cos, tratamento, diagnóstico, 
entre outros, além de infor-
mações sobre a vacinação 
contra a gripe.

Roubo de carga dobra em fevereiro no município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O número de 
roubos de carga em Guaru-
lhos dobrou no mês de feve-
reiro deste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, de acordo com da-
dos da Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (SSP). 
No total foram 15 ocorrên-
cias no segundo mês deste 
ano contra 29 em igual pe-

ríodo de 2019.
Já o total de roubos de 

veículo também apresentou 
alta saindo de 124 em feve-
reiro do ano passado para 
131 no mês passado. Já os 
furtos de veículos caíram 
de 212 para 189. O mesmo 
ocorreu com os casos de es-
tupro que tiveram queda de 
30 registros para 26.

O Estado de São Paulo 
terminou o mês de fevereiro 
com queda nos indicadores 
de casos e vítimas de homicí-
dios dolosos, que alcançaram 
as menores taxas do período 
(na comparação com o mes-
mo período do ano passado). 
Os estupros, os roubos e fur-
tos de veículos e os roubos de 
carga também caíram.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO PROGUARU

Prefeitura lança operação especial de 
desinfecção de ruas e pontos de ônibus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Foi lançada on-
tem uma nova operação de 
combate ao Coronavírus em 
Guarulhos. Por meio da Pro-
guaru, o município realizará a 
desinfecção de pontos de ôni-
bus e de vias de grande movi-
mento, com o intuito de ofere-
cer prevenção àquelas pessoas 
que ainda precisam transitar 
pela cidade durante a quaren-
tena, principalmente por meio 
do transporte público.

A ação contará com cinco 
caminhões pipas que serão 
abastecidos diariamente com 8 
mil litros de água e cloro para 
a execução da ação sanitária. 
O serviço, que será implemen-
tado e realizado em sistema de 
rodízio por todo o município, 
movimentará todos os centros 

operacionais da Proguaru, es-
palhados pelas regiões. Todos 
os funcionários que integram 
esta operação especial traba-
lharão protegidos por todos os 
equipamentos de proteção indi-
vidual necessários.

A solução de água e cloro 
será pulverizada nas principais 

vias e pontos de ônibus por 
equipamentos que utilizam 
um sistema de alta pressão. As 
equipes iniciaram os trabalhos 
imediatamente após o anún-
cio da operação. A Proguaru 
já vinha realizando a limpeza 
diária dos terminais Taboão, 
Pimentas e São João. 

Guarupass garante transporte 
sem interrupção no município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em meio à gra-
ve situação do coronavírus, 
a Guarupass esclarece, em 
alinhamento criterioso com 
a prefeitura, que o sistema 
de transporte por ônibus de 
Guarulhos será mantido sem 
interrupção, com ajustes ade-
quados à situação da pande-
mia na cidade.

O sistema integrado de 
recarga de cartões, incluindo 
o vale-transporte, prossegue 
normalmente. Neste período, 
recomenda-se o uso dos apli-
cativos Guarupag e CittaMobi; 
para o VT, recarga é feita pelo 
site vtguarupass.com.br. A 
loja da Guarupass suspendeu 

o atendimento presencial por 
tempo indeterminado desde 
segunda-feira (23).

Em mais um esforço nesse 
sentido, a renovação obrigató-
ria de toda a família de cartões 
do sistema de bilhetagem ele-
trônica da cidade também fica 
interrompida por tempo inde-
terminado.

As bilheterias dos Termi-
nais Urbanos de Guarulhos 
estão funcionando de segun-
da-feira a sexta-feira, exceto 
feriados, no horário das 8h às 
17h. Há postos de recarga auto-
rizados espalhados pela cidade 
que também continuam recar-
regando os cartões.

ACE-Guarulhos vai a cooperativas bancárias 
e pede prorrogação de dívidas de MPEs
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos protocolou ofí-
cios em duas instituições 
bancárias ontem solicitando 
informações sobre os proce-
dimentos que estão sendo 
feitos para amenizar os im-
pactos negativos do surto de 
coronavírus sobre as empre-
sas, principalmente as pe-
quenas e médias.

“A Febraban orientou os 
bancos, respeitando o proce-
dimento de cada instituição, 
a prorrogarem os vencimen-
tos de dívidas e a oferece-
rem linhas de crédito mais 
vantajosas neste momento. 
E nós viemos solicitar me-
didas que protejam nossos 
associados”, explicou o pre-
sidente Silvio Alves, que 
esteve acompanhado do VP 
de Assuntos Jurídicos da en-
tidade, Alonso Álvares.

Por intermédio do conse-
lheiro Hugo Mesquita, a ACE 
foi recebida no Sicoob Metro-
politano por Claudete Fanta-
zzini, que informou que me-
didas já estão sendo tomadas 
pela cooperativa. “Estamos 
com linhas de crédito para 
associados à ACE e demais 
cooperados. E os vencimen-

tos das operações foram sus-
pensas e jogadas para o fim 
dos contratos”, afirmou.

A ACE também se reuniu 
com os gerentes do Sicred, 
José Tomé e Renato Luiz. 
“Nós também estamos pror-
rogando os vencimentos de 
dívidas por 60 dias. É uma 
situação grave e que apre-
senta novidades a cada dia. 
Temos que fazer nossa parte 
para ajudar a manter a eco-
nomia ativa”, disse Tomé.

As visitas desta quarta 
sucedem outras que a entida-
de tem feito a várias institui-
ções, sempre com o objetivo 
de proteger o setor produtivo 
da cidade. Na segunda-feira, 
23, a ACE protocolou pedi-
dos de suspensão de cobran-
ça de impostos municipais, 
na Prefeitura, e de reforço 
policial em áreas comerciais, 
para evitar furtos e arrom-
bamentos. “Estamos preo-
cupados com a saúde públi-
ca. Mas também com ações 
equilibradas, que preservem 
razoavelmente a atividade 
econômica, para que os efei-
tos financeiros não ampliem 
ainda mais os impactos ne-
gativos da pandemia”, com-
pletou Silvio Alves.

Entidades representativas pedem reabertura do comércio

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial de Guarulhos, ao lado 
do Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de Guaru-
lhos) e da AECG (Associação 
das Empresas Contábeis de 
Guarulhos), protocolou junto à 
prefeitura ontem o pedido de 
reabertura dos comércios da ci-
dade a partir do dia 6 de abril, 
antecipando o prazo inicial do 
decreto nº 36.726, que fechou 
os estabelecimentos de serviços 
não essenciais até, pelo menos, 
o dia 20 de abril.

No documento, as entida-
des propõem que a abertura 
seja feita com algumas ressal-
vas importantes, como o con-
trole de entrada de clientes, 
para evitar aglomerações; a 

orientação de ir uma pessoa 
por família; e ampliação do ho-
rário de funcionamento, além 
de diversas medidas de higiene 
e prevenção à proliferação do 
coronavírus. “Vamos analisar 
tecnicamente o pedido das en-
tidades. Levar ao prefeito Guti e 
às nossas autoridades de saúde 
para decidir sobre a viabilida-
de”, afirmou o secretário de Go-
verno, Edmilson Americano, 
ao fim da reunião.

“Diante do estado de ca-
lamidade pública vivido pela 
nossa sociedade, temos como 
prioridade a saúde pública. No 
entanto, com a ameaça de de-
semprego e de insolvência de 
milhares de empresas, preci-
samos ajudar o poder público 

a encontrar um equilíbrio nas 
medidas de isolamento”, afir-
mou o presidente da ACE, Sil-
vio Alves.

“Nós também estamos fe-
chados no pacto pela vida. Mas 
precisamos estabelecer o pacto 
pela saúde financeira do setor 
produtivo. Caso contrário, se 
não houver um mínimo de 
vida financeira e econômica, o 
impacto negativo do surto de 
Covid-19 será ainda maior”, dis-
se o presidente do Sincomércio, 
Reginaldo Sena.

Entre as sugestões de rea-
bertura, que foram recebidas 
pelo secretário de Governo, Ed-
mílson Americano, da SDCETI, 
William Paneque, e da SDU, 
Jorge Taiar, está a condicional 
de reabrir caso o grau de risco 
do vírus tenha diminuído ou 
estabilizado. Há, ainda, a suges-
tão de manter o transporte co-
letivo em pleno funcionamento 
e criar um grupo de trabalho 
com representante da Prefeitu-
ra e das entidades, para análise 
permanente da situação econô-
mica quanto ao desemprego e a 
situação caótica das empresas, 
sob a orientação das autorida-
des da saúde.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE
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ANOTE

Por isso, antes de compartilhar 
algo, veja se a fonte é confi ável, 
e procure checar as informações

A epidemia do coronavírus é a pri-
meira da era das redes sociais, e com 
ela, há muitas Fake News que acabam 
confundindo as pessoas em relação às 
principais medidas de prevenção que 
são lavar as mãos com frequência e evi-
tar contato próximo com suspeitos da 
doença, por exemplo.

Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Covid-19 
está presente em 114 países, e até o 
momento houveram 4.291 mortes. Nú-

meros alarmantes que está deixando o 
mundo perplexo.

Principal rede social do mundo, com 
2,6 bilhões de usuários, o Facebook rea-
lizou mais de 31 milhões de interações 
em links sobre o tema desde o começo 
do ano. Desde a divulgação do primeiro 
caso no Brasil, a média diária de inte-

rações na rede saltou de 100 mil para 
2,7 milhões. Vale lembrar que o Brasil 
é o terceiro país que mais utiliza a fer-
ramenta, com 130 milhões de usuários. 

Porém foi o Twitter, que trouxe 
maior interatividade entre os usuários. 
Desde o dia 15 de janeiro, foram publi-
cados mais de 3,3 milhões de tuítes so-
bre o coronavírus. Com o primeiro caso 
confi rmado no Brasil, mais de um mi-
lhão de menções ao vírus foram feitas 
em menos de 48h.

Não podemos esquecer do WhatsA-
pp, que possui 2 bilhões de usuários no 
mundo, sendo que 96% dos brasileiros 
com acesso a um smartphone usam o 
WhatsApp como seu principal método 
de comunicação.

Para conter as “Fake News”, a ferra-
menta mostra a desde junho de 2018, 
a tag “Encaminhada” acima das men-
sagens que você recebe de alguém e 
repassa para outro alguém. O objetivo 
disso é justamente determinar se você 
é ou não o autor daquela mensagem. Se 
você recebeu uma mensagem vinda de 
algum amigo ou parente contendo al-
guma informação duvidosa, é bem pro-
vável que essa tag apareça. Neste caso, 
verifique sempre os fatos quando você 
não tiver certeza de quem escreveu a 
mensagem original. 

Porém, isso ainda é muito pouco 
para conter os males da falsa informa-
ção, ou da manipulação das mesmas no 
ambiente web. Por isso, antes de com-
partilhar algo, veja se a fonte é confi-
ável, e procure checar as informações. 
Isso diminuirá as Fake News espalha-
das na rede.

O coronavírus e 
as redes sociais

PONTO
DE VISTA

O baterista Bill Rieflin morreu nesta 
terça, 24, aos 59 anos. Rieflin fez parte 
da banda britânica de rock progressivo 
King Crimson até o ano passado e já 
tinha tocado em bandas como R.E.M., 
Ministry, Revolting Cocks, Pigface, 
KMFDM e Swans. A informação foi dada 
pela revista Variety, segundo a qual Bill 
Rieflin estava em tratamento contra um 
câncer. A notícia foi confirmada pelo King 
Crimson em seu perfil do Facebook na 
manhã desta quarta, 25. Robert Fripp, do 
King Crimson, também se manifestou nas 
redes sociais. “Voe, meu amigo Bill. Minha 
vida é incomensuravelmente mais rica por 
ter conhecido você.” Baixista da banda, 
Tony Levin escreveu: “Muito triste por 
saber que meu colega de banda e querido 
amigo Bill Rieflin morreu. Ele foi uma 
pessoa excepcional em muitos sentidos 
e tenho muita sorte de tê-lo conhecido”. 
Bill Rieflin nasceu em Seattle em 1960 e 
tinha múltiplos talentos: tocava bateria e 
também teclado, baixo e guitarra. No ano 
passado, o King Crimson, banda criada em 
1969, se apresentou no Rock in Rio.

O cineasta Stuart Gordon morreu na 
terça-feira, 24, aos 72 anos. Ele dirigiu 
clássicos do cinema como A Hora dos 
Mortos-Vivos (1985). A informação da 
morte foi confirmada à Variety, mas a 
família não revelou a causa. Inspirado 
no conto de H.P. Lovecraft, o filme 
de Gordon narrava a história de um 
médico que buscava reverter a morte. 
O longa ganhou continuações que não 
foram conduzidas pelo cineasta. Em 
sua carreira, Gordon voltou ao gênero 
de horror em Do Além (1986), O Poço 
e o Pêndulo, e a antologia Mestres do 
Terror. É dele também a ficção científica 
A Fortaleza (1992), história que se 
passava no futuro de 2017, em que o 
ator Christopher Lambert interpretava 
um paciente de experimentos mentais. 
Nos últimos anos, Gordon se dedicou 
ao teatro, com a mulher, Carolyn Purdy. 
Juntos, fundaram a Organic Theater 
Company. Seu último trabalho no cinema 
foi Em Rota de Colisão (2007), sobre um 
caso de assassinato real, com a atriz 
Mena Suvari no elenco.

Jornalista e consultor de 
comunicação corporativa 
e de mídias sociais

EDUARDO MICHELETTO
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Eniac produz e distribui máscaras a profissionais de saúde de Guarulhos e SP

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac por 
meio do Centro de Inovação 
Tecnológica de Guarulhos 
(CiTIG), anunciou mais 
uma medida para colabo-
rar com a sociedade neste 
momento de pandemia do 
novo coronavírus. A ins-
tituição está fabricando e 
distribuindo máscaras que 
protegem toda a face a pro-
fissionais da área da saúde. 

Estes equipamentos de 

proteção individual (EPIs) 
são feitos de politereftalato 
de etileno (PETG), material 
que compõe a parte frontal 
e transparente da máscara, e 
E.V.A, responsável pela ade-
rência do equipamento à tes-
ta do profissional. Com a uti-
lização deste EPI, juntamente 
com o uso de uma touca e de 
uma máscara oronasal, a pes-
soa fica com a face completa-
mente protegida.

“Além de não permitir a 
entrada de respingos pelo 
nariz e pela boca, a máscara 
que desenvolvemos promo-
ve uma vedação completa, 
inclusive na parte superior 
da cabeça. Nós nos basea-
mos nas normas da Agência 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) para fabricar este EPI 
e fornecê-lo aos hospitais”, 
explicou Sebastião Garcia, 
responsável pelo CiTIG e 
professor do Eniac. 

Até o momento, a institui-
ção doou máscaras ao Hos-
pital Municipal do Tatuapé, 
na zona leste da capital, e à 
Prefeitura de Guarulhos. “A 
ideia é atender a todos hospi-
tais que solicitem o produto. 
Produzimos 100 máscaras 
em 24 horas, mas temos uma 
capacidade de fabricar até 
mil EPIs por semana em nos-
so laboratório. Vamos dispo-
nibilizar o projeto para que 
outras instituições também 
façam em seus municípios”, 

acesse
www.rpprime.com.br
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frisou Garcia.
De acordo com a professo-

ra do curso de Enfermagem 
e pesquisadora do Eniac, 
Luzcena de Barros, as más-
caras feitas no laboratório 
da instituição possuem uma 
validade de até três meses, 
enquanto as oronasais, mais 
utilizadas pelos profissionais 
de saúde, devem ser trocadas 
a cada duas horas. 

Para o mantenedor do 
Eniac, o professor Ruy Gué-

rios, o momento que a socie-
dade vive, com a pandemia 
de covid-19, exige atitudes 
de solidariedade. “Temos 
laboratórios, professores 
e alunos que fazem protó-
tipos dos mais variados. 
Neste momento, o objetivo 
é usar essas ferramentas e 
pessoal para ajudar quem 
está na linha de frente no 
combate ao coronavírus, 
que são os profissionais de 
saúde”, apontou.
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ÁRIES: Será capaz neste momento de crer um bem mais 
na sua capacidade. Pode apresentar um quadro descone-
xo do esperado para o seu desenvolvimento.

TOURO: Deverá apresentar determinação para avançar. 
Se você raciocinar bem poderá alcançar determinados 
níveis neste momento, com emoções controladas.

GÊMEOS: As matérias ligadas a aparência propendem a 
fomentar as suas contingências neste dia, pois o tacanho 
planeta de Mercúrio te apoiará bastante. 

CÂNCER: Os teus afetos restarão mais desorganizados 
que o habitual, mas poderá compensar com serenidade. 
O que pode vir a te ajudar neste dia é o satélite Lua.

LEÃO: Netuno oferecerá muitas emoções de efeito para 
o seu ápice mais eloquente. As coisas irão demonstrar 
um pouco mais de dificuldade.

VIRGEM: Toda a sua competência de planificar os objeti-
vos permanecerão super bem assentadas neste ápice e, 
desta forma conseguirá pensar.
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as que

esbanjam
dinheiro

Não (?)
nem desa-
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(?) 
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D

3/erê — moe — rat — von. 4/avec — emma — iron — sagu. 8/urdidura.

LIBRA: Muitos tópicos permanecerão bem mais corpu-
lentos que o padrão, neste feito serão de bons elementos. 
Essa plenitude pode vir a receber uma grande ajuda.

ESCORPIÃO: Com um caráter cheio de vigor e de quem 
não irá se retrair com facilidade, terá muitas alterações. 
Só realize o que mantenha seu equilíbrio mental.

SAGITÁRIO: Execute tudo o que suceder de bom com 
você, para que valha a pena conquistar muito do que 
necessita durante este dia assombroso. 

CAPRICÓRNIO: Toda a sua força se mostrará agudamen-
te grande neste dia variado dentro do círculo de trabalho. 
Contudo não se acomode por nada.

AQUÁRIO: Você mostrará essencialmente o que sua 
energia consegue realizar para mostrar uma ampla 
confiança sobre alguns impasses. 

PEIXES: Difundirá uma característica orientada para o 
desempenho de muitos afazeres e assim não irá falhar 
neste período. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Prevista para 
começar no dia 5 de setem-
bro, a Bienal de São Paulo 
anunciou ontem que sua 34ª 
edição será realizada entre 
os dias 3 de outubro e 13 de 
dezembro. Segundo os orga-
nizadores, as exposições de 
Clara Ianni e Deana Lawson 
e as performances de León 
Ferrari e Hélio Oiticica que 
aconteceriam entre abril e 
agosto serão incorporadas à 
mostra coletiva.

A decisão, segundo comu-
nicado da Fundação Bienal, 
foi tomada com o “objetivo 
de garantir a segurança de 
seus visitantes, artistas e co-
laboradores, em consonância 
com os desafios enfrentados 
por todo o mundo neste mo-
mento delicado”. Museus 
estão fechados e pratica-
mente toda programação cul-
tural do mundo foi cancelada 
como uma forma de ajudar a 
combater a disseminação do 
coronavírus.

Ainda segundo o comu-
nicado, as atividades de pro-
gramação pública, em curso 
desde o final do ano passa-
do, serão retomadas assim 

Bienal de São Paulo, que começaria 
em setembro, muda de data

FOTO: LEVI FANAN/FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO

que possível. Enquanto isso, 
conteúdos da 34ª Bienal se-
rão compartilhados no site 
da instituição, em suas re-
des sociais e por meio de 
newsletters.

O tema da Bienal de São 
Paulo 2020 é “Faz Escuro 
Mas Eu Canto”.

“A arte, com sua capaci-
dade de estabelecer conexões 

e emocionar, é, agora, mais 
necessária do que nunca. 
As equipes da Bienal estão 
trabalhando (remotamente) 
para que a instituição contri-
bua de alguma forma, no seu 
âmbito de atuação, durante 
este momento difícil”, escre-
ve José Olympio da Veiga 
Pereira, presidente da Funda-
ção Bienal de São Paulo.
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Relax

Cursos

Autos

EMPREGO IMÓVEIS

Contrata-se

REPRESENTANTE  CML.
c/ exp. p/ vendas  de Sucos 
e Alimentos. Of. Fixo + Aj. 
c. + Comissão + C. basica. 
F.2086-0235  h/c.
GAROTAS MAIORES
Precisa-se  p/ privê em 
Itaqua informações (11) 
94288-5065

E Sensual F: 2422-1986/ 
98971-1193 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SERVIÇOS

VEÍCULOS

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

TERRENOS GUARULHOS
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

SANDERO 1.6 2012
Expression Completo 
Bluetooth Comandos 
no volante e somentye 
42.160km Rodados. R$ 
22.750,00. F.:  95039-8194 
C/ Viviane.

FERNANDA BAIANA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.

VENDO 
Distribuidora 

de Chopp 
com barris, 
Chopeiras,  
carro p/  

entrega e site.

R$90.000,00

99542-0098

VENDO BANCA DE 
JORNAL
No Centro de Guarulhos, 
bem localizada. ZAP (11) 9 
3203-7305

MEDO DE DIRIGIR ?
10 aulas volante, R$ 350,00 
à vista. F.:  99215-9591 
zap. c/ Edil

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO.
Trav. Timóteo Penteado 
- R$ 48.000 de entrada 
+ parcelas de 1.650.00 - 
decrescentes - saldo pra 
quitar R$ 160.000.00 - 2 
dorms., sala 2 amb., coz.,1 
vaga, c/armários - pode 
pagar no nome  2087-6666 
/ 94766-8524
TERRENO 5X25
Pq. Primavera 18.000 mil 
tenho várias metragens. F.  
96020-8559/  98210-7398

FOTO: WHITEHOUSE

EUA pedem que cidadãos 
norte-americanos deixem o Brasil

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo dos 
Estados Unidos divulgou 
aviso para que os cidadãos 
norte-americanos não via-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O vice-presi-
dente da República, Ha-
milton Mourão, enfatizou 
que a posição do governo 
para combater a pandemia 
da covid-19 “é uma só” e 
continua sendo isolamento 
e distanciamento entre as 
pessoas.

Mais cedo, Bolsonaro 
afirmou que pediria ao Mi-
nistério da Saúde mudança 
na orientação de isolamen-
to da população durante a 
pandemia. A recomendação 
defendida pelo presidente é 
que o distanciamento seja 
adotado apenas para idosos 
e pessoas com comorbida-
des (outras doenças).

Em coletiva de impren-
sa após reunião do Conse-
lho Nacional da Amazônia 
Legal, órgão que preside, 
Mourão declarou que o 
presidente pode não ter se 
expressado da melhor for-
ma em pronunciamento na 
véspera, quando criticou 
o confinamento orientado 
por autoridades.

“A posição do nosso go-
verno, por enquanto, é uma 
só. A posição do governo é 
o isolamento e o distancia-
mento social”, disse Mou-
rão. O vice ponderou que a 

Mourão: Bolsonaro pode ter 
se expressado de forma que 
não foi a melhor

orientação para isolamento 
está sendo discutida.

“Ontem, o presidente 
buscou colocar e pode ser 
que ele tenha se expressa-
do de uma forma, digamos 
assim, que não foi a me-
lhor. Mas o que ele buscou 
colocar é a preocupação 
que todos nós temos é com 
a segunda onda”, afirmou o 
vice-presidente, explicando 
que a segunda onda são os 
impactos na economia.

Mourão defendeu que a 
mudança do isolamento ho-
rizontal, envolvendo todas 
as pessoas, para o vertical, 
defendida por Bolsonaro, 
seja gradual após um pe-
ríodo de 14 dias. É preciso 
liberar as pessoas das ati-
vidades essenciais para a 
“vida vegetativa” do País, 
declarou o vice.

Apesar das divergências 
entre Bolsonaro e o próprio 
Ministério da Saúde, Mou-
rão enfatizou que o presi-
dente da República está den-
tro da política traçada pelo 
governo e orientada pelo mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta. A preocupa-
ção de Bolsonaro, afi rmou, é 
com o “verdadeiro desman-
telamento da economia”.

jem ao exterior, inclusive ao 
Brasil, devido ao crescimento 
da epidemia de coronavírus, 
e recomendou que usem os 
voos ainda existentes para 
deixar o território brasileiro 
o mais rápido possível, a me-
nos que planejem fi car inde-
fi nidamente no exterior.

O aviso dos EUA, que ele-
varam para nível 4 o alerta 
em relação ao coronavírus, 
é para que se evite qualquer 
viagem internacional não 
essencial, e o texto divulga-
do pela embaixada no Brasil 
alerta que quem está no exte-
rior deve retornar imediata-
mente “a menos que estejam 
preparados para permanecer 
no exterior por um período 
indeterminado.” 

Os EUA já proibiram a 

chegada de voos de países 
europeus e da China, e em-
presas norte-americanas que 
voam para o Brasil têm sus-
pendido totalmente ou redu-
zido seus voos para o país.

“A Embaixada dos EUA 
em Brasília gostaria de infor-
mar aos cidadãos dos EUA no 
Brasil que opções de voos co-
merciais permanecem dis-
poníveis com saída do Brasil 
para os Estados Unidos, po-
rém esperamos que esse nú-
mero diminua”, diz o texto.

“Os cidadãos dos EUA que 
desejam retornar aos Estados 
Unidos devem fazê-lo o mais 
rápido possível, pois a situa-
ção de viagem está mudando 
muito rapidamente e a dispo-
nibilidade de voos  está sujei-
ta a alterações”, acrescenta.

CASA EM MAIRIPORÃ
Terra Preta, ter. 620mts², 
próx. asfalto, rua iluminada, 
2 dorms., 2 wcs., sala e 
coz., R$ 230 Mil. 2404-
1430/ 99730-0649

País acompanha situação no Brasil
O governo dos EUA ainda não fechou a ligação aérea com o Brasil, mas acompanha com 

atenção a situação no país, segundo uma fonte.
Apesar de os Estados Unidos serem hoje o terceiro país com mais casos de coronavírus, 

ultrapassando os 50 mil confi rmados, o Brasil não incluiu o país entre aqueles com restrição 
para ingresso, mesmo tendo alegado, inicialmente, que as razões para a escolha dos países 
havia sido o risco de contágio.

Depois, o Ministério da Justiça justifi cou o fato de os EUA terem fi cado de fora porque as 
razões incluiriam “outros critérios” que não apenas o risco de contágio.

O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, alegou que os EUA estariam “em situação seme-
lhante a do Brasil”, apesar da diferença no número de casos.

De acordo com uma fonte, o governo brasileiro espera um movimento do governo norte-
-americano de restrição de voos para então adotar medida semelhante, mas não tomaria a 
iniciativa.
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