
GCM de Guarulhos recebe 900 denúncias 
por dia de descumprimento da quarentena
A maioria foi de aglomerações nas regiões do Cabuçu, Recreio São Jorge, Jardim São João, Bonsucesso e Pimentas; nesses 
casos as orientações foram sufi cientes e não houve a necessidade de encaminhar ninguém ao Distrito Policial Pág. 7
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DPAN realiza entrega 
de animais adotados 

por meio online
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Cotações Selic (ano)
3,75% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Nós teremos a oportunidade de recuperar a economia do 

Estado de São Paulo. Mas, neste momento, a nossa prioridade 
é proteger vidas”, João Doria, governador de SPEuroBovespa Dólar
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Presidente do Rotary 
Club Guarulhos 

fala sobre a 
importância da 

solidariedade
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Acordo entre prefeitura e Apas Acordo entre prefeitura e Apas 
garante álcool em gel a preço garante álcool em gel a preço 

de custo nos estabelecimentosde custo nos estabelecimentos

Cidade já tem 4 óbitos por coronavírus
e casos confirmados sobem para 26
Pág. 6

Pesquisa ACE/Ciesp aponta que 82% das 
empresas revisarão metas após covid-19
Pág. 9
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ESPAÇO - A visão de um pôr-do-sol da Lua capturado por um cosmonauta da Estação Espacial

COI anuncia novas datas para Olimpíada 
e Paralimpíada do Japão em 2021

ACONTECE

Da Redação - Os Jogos de 
Tóquio (Japão) estão ofi-
cialmente remarcados. A 
Olimpíada será disputada 
entre 23 de julho e 8 de 
agosto de 2021. Já a Para-
limpíada ocorrerá entre 24 
de agosto e 5 de setembro, 
também do ano que vem.

O anúncio foi feito on-
tem após uma conferência 
por telefone entre o presi-
dente do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), Tho-
mas Bach, e as autorida-
des japonesas. O adiamen-
to dos Jogos, confirmado 
na última terça-feira (24), 
deu-se por conta da pan-
demia do novo coronaví-
rus (covid-19) que, além de 
colocar em risco a saúde 
de atletas, técnicos, diri-
gentes e torcedores, pre-
judicou a preparação dos 
esportistas com o cance-
lamento de competições e 
o fechamento de clubes e 
centros de treinamento.

“Estou confiante de 
que, trabalhando junto 
com o Comitê Organiza-
dor dos Jogos, patrocina-
dores e governo japonês, 
poderemos enfrentar esse 
desafio sem precedentes. 
A humanidade se encontra 

em um túnel escuro, e es-
ses Jogos podem ser a luz 
no fim deste túnel”, decla-
rou Bach, após a reunião, 
conforme nota oficial pu-
blicada no site do COI.

“As novas datas dão 
certeza aos atletas, aos 
patrocinadores e ao resto 
do mundo. A prioridade de 
todos no movimento para-
límpico deve ser manter-
-se a salvo com famílias e 
amigos nesse momento 
sem precedentes. Vamos 
trabalhar com as federa-
ções internacionais e es-
tabelecer novos critérios 
de qualificação, respeitan-
do totalmente aqueles já 
classificados aos Jogos”, 
afirmou, também em nota, 
o presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC, sigla em inglês), An-
drew Parsons.

Entre os próximos deta-
lhes a serem solucionados, 
estão a confirmação dos 
locais de prova – os comi-
tês responsáveis pelos Jo-
gos precisarão renegociar 
contratos para utilização 
de estruturas acordadas 
para 2020 – e a situação 
dos ingressos que já ha-
viam sido comercializados.
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CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

se dando ao desfrute de brincar com a doença e 
com os doentes, mesmo tendo 22 pessoas de seu 
convívio infectadas a partir de uma recente via-
gem aos Estados Unidos, inclusive seu motorista.

O bom exemplo de Guarulhos
É preciso destacar a coragem do Prefeito Guti 

no enfrentamento do Coronavírus, logo de início 
implantando um necessário período de quarente-
na no município, medida necessária no combate 
da pandemia, posto que somente com o distan-
ciamento social será possível ganhar tempo nesta 
corrida pela vida, de modo a não permitir que o 
vírus contamine pessoas além de um número que 
permita aos estabelecimentos de saúde tratarem 
dos infectados; depois, não medindo esforços 
para implantar um hospital de campanha para 
tratamento de pacientes infectados pelo Covid19, 
o que foi feito em tempo recorde, onde os casos 
suspeitos passam por uma triagem em sistema de 
“drive-thru” para, se confirmado, serem encami-
nhados à emergência no próprio local. 

Atitude séria e responsável que merece 
aplausos não tanto pela ousadia política, mas sim 
pelo exemplo que dá para todo Brasil quanto ao 
necessário respeito à ciência, mais se preocupan-
do com vida humana do que com o suposto des-
gaste pelo fechamento do comércio e suas con-
sequências econômicas, tornando claro que nem 
tudo pode ter preço, tal como é a vida humana e 
o sofrimento de qualquer paciente infectado por 
uma doença até então desconhecida, cujo remé-
dio deve começar pelo bom senso de não permi-
tir a infecção generalizada da população, o que 
somente será possível com as medidas restritivas 
de circulação da sociedade, por isso da necessi-
dade do isolamento até que o milagre da ciência 
e os olhares de Deus nos socorra, pois neste mo-
mento nos falta não apenas o conhecimento da 
medicação, mas também leitos de hospitais para 
a internação de todos pacientes que possam se 
contaminar com a “peste”.

É preciso conter o vírus e Bolsonaro
Bolsonaro é sujeito alucinado pelo poder, 

mesmo não sabendo o que fazer dele ou com 
ele, e prova disso é o esvaziamento do comitê 
de crise para combate ao Covid-19, o indeseja-
do e popular Coronavírus, onde o Presidente da 
República chama para si a palavra final desconsi-
derando as medidas técnicas e os técnicos envol-
vidos no enfrentamento da pandemia, deixando 
transparecer o tamanho de sua bestialidade ao 
afrontar seu Ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, com passeios populares logo no dia 
seguinte da orientação de Mandetta aconselhan-
do o isolamento.

Ora, não se trata mais de considerar os achis-
mos em favor da economia uma questão de Es-
tado, exclusiva do Presidente da República, pois 
o que realmente está em jogo neste momento é a 
saúde pública, é a vida do brasileiro diante de um 
contágio que se propaga de maneira jamais vista 
pela humanidade e, com certeza, atingindo pes-
soas de todas as idades, de todas etnias e idades, 
não apenas velhinhos desvalidos como aponta a 
propaganda do governo, o que torna as ações do 
presidente Bolsonaro não apenas irresponsáveis, 
mas verdadeiramente criminosas, genocidas.

Enquanto o mundo caminha para o isolamen-
to como forma de conter o Coronavírus, Jair Bol-
sonaro o encara como uma gripezinha, daquelas 
enfrentadas com chazinhos da vovó, nos pare-
cendo que não apenas o Covid-19 deve ser con-
tido, mas também o nosso presidente que insiste 
caminhar na contramão da ciência e da respon-
sabilidade, visto que duvida de tudo e de todos, 



jornalfolhametro

folhametropolitanagru

RECEBA NOSSA EDIÇÃO ONLINE NO SEU CELULAR.
SALVE NOSSO NÚMERO E MANDE UMA MENSAGEM 

VIA WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Divulgue sua 
empresa em 
nossas redes 
sociais!

www.fmetropolitana.com.br

(11) 94805-7644
comercial@fmetropolitana.com

Terça-feira, 31 de março de 2020    | 3www.fmetropolitana.com.br



www.fmetropolitana.com.br4 Terça-feira, 31 de março de 2020
ENTREVISTA

‘É uma grande oportunidade de aprendizado’

FOTO: LUCY TAMBORINO

Folha Metropolitana - 
Como você chegou à Gua-
rulhos?  

Marcia Feroldi Baakilini Marcia Feroldi Baakilini 
- - Quando eu casei com uma 
pessoa que morava em Gua-
rulhos eu me mudei. Tinha 
uma farmácia de manipu-
lação em Jaboticabal e abri 
meu empreendimento aqui. 
Manipulamos fórmulas de 
todos os tipos.

Você recebeu um con-
vite para participar do 
Rotary? 

Sempre picharam bastante 
a farmácia, com isso, eu mes-
ma pegava tinta e corrigia. 
Um dia, eu estava pintando 
a fachada e passou o José Au-
gusto Pinheiro. Ele me achou 
uma pessoa engajada, já que 
eu era empresária e fazia de 

tudo. Então me convidou para 
fazer parte do Rotary. Eu já es-
tou atuando há sete anos. No 
ano passado, fui convidada 
para ser presidente e aceitei o 
desafio. Tem sido uma experi-
ência maravilhosa. 

E por que atuar no 
Rotary? 

Fazer projetos para auxiliar 
pessoas me realiza. Chega um 
momento na vida, que para 
sermos felizes nós não quere-
mos comprar outra roupa ou 
casa, já temos isso. Então eu 
considero um momento es-
pecial na minha vida onde eu 
dedico a causas humanitárias 
de crescimento pessoal, moral 
e espiritual.

Como foi seu primeiro 
dia no Rotary? 

Foi muito bacana. Por in-
crível que pareça já me senti 
em família, porque quando 
era criança meu pai era de 
outro clube, o Lions. Eu cresci 
participando desses eventos, 
então quando cheguei ao Rota-
ry é como se só tivesse voltado 
de um lugar que eu estava lon-
ge, mas melhor ainda porque 
agora com outros colegas em-
presários. Tenho a oportunida-
de de ter amizade com pessoas 
que passam por experiências 
parecidas com as minhas e 
juntos estamos fazendo ações 
pela comunidade. 

Como é a sensação de 
ajudar o próximo? 

Você percebe que nada te 
falta, quando mais dá, mais 
você tem. Enquanto nós não 
dispomos em fazer uma doa-
ção sem ter medo de perder, 
não é possível compreender 
como é isso. Nós nunca va-
mos conseguir fazer o que 
uma prefeitura faz, mas o 
objetivo é unir as pessoas e 
fazer com que elas trabalhem 
em prol do outro. Você cres-
ce como pessoa. 

E o que mudou desde 
que assumiu a presidência? 

Agora vamos realizar um 
projeto pela paz, que nunca 
foi feito antes. Fala-se tanto 
de violência e uma das ban-
deiras do Rotary é a paz. Nós 
vemos na nossa TV e ao nos-
so redor a violência de diver-
sas formas. Parece até que a 
gente se acostuma. Então eu 

pensei na iniciativa, porque 
é o mínimo que podemos 
fazer. O primeiro Fórum Ro-
tary pela Paz acontece no dia 
7 de março, no Adamastor, 
das 9h às 12h. Os participan-
tes também vão ganhar um 
kit de alimentos e cartilhas 
ao final. Toda a regional de 
Guarulhos está envolvida. 
Terá apresentação teatral e 
a presença de personalida-
des ligadas a essa questão. 
As pessoas também poderão 
compreender que provavel-
mente todas elas já passaram 
por uma violência e não sou-
beram identificar. Além des-
te trabalho, haverá em março 
o Projeto Cidadania que será 
realizado em uma escola ca-
rente na região de Cumbica. 
Serão oferecidos exames mé-
dicos, teste de glicemia, coles-
terol, provavelmente de he-
patite e aferição de pressão. 
Estamos organizando ainda. 
Será no dia 21 de março, com 
a união do Rotary e do Lions. 
Não existe competição entres 
os clubes, nós lutamos pela 
mesma causa.

Há espaço também para 
jovens? 

Sim, temos o Rotary Inte-
ract. Porém, o mais importan-
te no Rotary é a vontade de 
servir. Se a pessoa não gostar 
de trabalho voluntário, talvez 
não seja o perfil de se afiliar ao 
Rotary. 

Como foi o apoio da sua 
família quando você deci-
diu se tornar presidente? 

Meu filho me questionou, 
mas é uma decisão minha. 
Hoje ele admira. Tenho tam-
bém minha mãe que me dá 
muito apoio e força. Têm pes-
soas que apoiam e outras não. 
Como presidente eu também 
não consigo agradar a todos. 

Você recebeu algum 
treinamento? 

O Rotary é muito organi-
zado, ele já tem mais de 100 
anos, então já oferece toda 
a capacitação para atuar em 
cada cargo. Recebi muitos 

treinamentos de pessoas inte-
ligentes e capacitadas. 

Quais os desafios na pre-
sidência que já enfrentou? 

Existe o desafio do re-
lacionamento humano. Às 
vezes a comunicação chega 
de forma distorcida. Você 
também precisa conduzir, 
ter palavras para envolver as 
pessoas, estar sempre positi-
va e conciliar tudo. 

Quais os seus planos 
para o futuro? 

A farmácia já tem 25 anos 
e eu deleguei mais responsabi-
lidades para a minha equipe 
desde que assumi a presidên-
cia do Rotary. Hoje entendo 
que se eu quiser fazer outra ati-
vidade, como viajar, por exem-
plo, eu vou poder, porque a 
minha equipe já tem capacida-
de sem a minha presença. Não 
tenho planos muito concretos, 
mas a vontade é curtir a vida 
já que trabalhei bastante. Eu 
também quero continuar com 
a farmácia porque ela empre-
ga muitas pessoas e é modelo 
de respeito e cuidado da saúde 
das pessoas. 

Quantas pessoas hoje 
atuam no Rotary Club Gua-
rulhos Sul?

No meu clube nós somos 
três mulheres e trinta e dois 
homens. Muitas mulheres 
entram, mas acabam saindo. 
Porque além da profissão, elas 
precisam cuidar do lar e da 
família, muito mais que o ho-
mem, e é difícil conciliar tudo. 

O que você diria para as 
mulheres neste mês? 

Vejo quantas mulheres 
são humilhadas, maltratadas 
e colocadas de lado. Isso é 
muito triste. Eu sei que a mu-
lher é uma pessoa brilhante e 
é o centro da família. Ela não 
pode se deixar ser maltratada 
e precisa entender que veio 
no mundo para ser feliz. Mui-
tas vezes o homem se acha no 
direito de humilhar a mulher, 
mas ela nunca deixa de ser 
menor por isso.

“O Rotary é muito 
organizado, ele 
já tem mais de 

100 anos, então 
já oferece toda a 
capacitação para 

atuar em cada 
cargo. Recebi muitos 

treinamentos de 
pessoas inteligentes 

e capacitadas”

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Com mais de 100 anos de história, o Ro-
tary hoje reúne mais de um milhão de associados. Juntos 
os clubes espalhados por diversas cidades, unem pessoas 
para entrarem em ação para causar mudanças duradouras 
em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

Neste ambiente, a Folha Metropolitana conversou com 
a presidente do Rotary Club Guarulhos Sul, Marcia Feroldi 
Baakilini. No cargo ela deve atuar entre 2019/2020, assu-
mindo o comando desde 1 de julho do ano passado até 30 
de julho de 2020.

Marcia foi entrevistada neste mês especial onde o jornal 
está apresentando as mulheres que têm influenciado de 
forma positiva e mudado a realidade ao redor.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode 
ser conferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.
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Quarentena decretada pelo Estado segura pico da 
pandemia e impede sobrecarga de leitos, aponta estudo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As medidas de 
contenção ao novo coronaví-
rus, implementadas no estado 
pelo Governo de São Paulo, 
surtiram efeito e já seguram 
a disseminação da covid-19, 
garantindo disponibilidade 
de leitos na rede hospitalar. 
Sem a quarentena decretada 
pelas administrações estadual 
e municipal da capital, o pico 
de casos de internação ocorre-
ria já na primeira semana de 
abril e o sistema de saúde en-
traria em colapso. 

A conclusão é de um estudo 
feito pelo Instituto Butantan, 
em parceria com o Centro de 
Contingência do Coronavírus 
de São Paulo e a UnB (Universi-
dade de Brasília). Os resultados 
foram divulgados ontem.

“É uma explicação cien-
tífica e fundamentada para 
mostrar a importância das 
medidas restritivas que fo-
ram adotadas em São Paulo. 
Peço mais uma vez às pessoas 
que fiquem em casa e preser-
vem suas vidas. Nós teremos 
a oportunidade de recuperar 
a economia do Estado de São 
Paulo, o mais pujante do país. 
Mas, neste momento, a nossa 
prioridade é proteger vidas”, 
disse o governador João Doria.

Os resultados do estudo fo-
ram detalhados pelo presidente 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas. Os dados mostram que, 

Contas de luz terão bandeira 
verde em abril, diz Aneel
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As contas de luz 
terão bandeira verde em abril, 
sem taxa extra nas tarifas de 
energia, anunciou nesta sexta-
-feira (27), a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). Em 
março, também vigorou a ban-
deira verde.

De acordo com a Aneel, ao 
longo do mês, as chuvas con-
tribuíram para recuperar os 
níveis dos principais reservató-
rios de hidrelétricas do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). A 
previsão, segundo a agência, é 
que as condições hidrológicas 
se mantenham favoráveis em 
abril, ainda que seja um mês 
em que se inicia a transição 
entre o período úmido e o seco.

A Aneel informou ainda 
que a definição da bandeira 
considerou as medidas de com-
bate ao avanço da pandemia 
do novo coronavírus em todo 
o País. “Além disso, foram con-
sideradas novas previsões de 
consumo de energia, em face 
das medidas de combate à pro-
pagação da pandemia da co-
vid-19 no País, com indicativo 
de redução da carga de energia 
em abril e maio”, diz a nota.

Essa perspectiva, de acordo 
com a Aneel, se refletiu na re-
dução do preço da energia no 
mercado de curto prazo (PLD) 
e dos custos relacionados ao ris-
co hidrológico (GSF). O PLD e o 
GSF são as duas variáveis que 
determinam a cor da bandeira 

antes da quarentena, a velocida-
de de transmissão de casos era 
de uma pessoa para seis, o que 
exigiria acrescer 20 mil leitos à 
rede pública da capital paulista, 
dos quais 14 mil hospitalares e 
6 mil de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva). 

O Butantan e o Centro de 
Contingência já haviam divul-
gado, na última sexta-feira (27), 
que as medidas de restrição 
vigentes reduziram os índices 
de contágio. A taxa era de uma 
pessoa para três em 20 de mar-
ço e caiu de uma para duas pes-
soas em 25 de março.

A cidade de São Paulo pos-
sui cerca de seis mil leitos hos-
pitalares e outros mil de UTI. 
Com a redução do contágio, 
em razão do distanciamento 
social, o pico de internações na 
capital pelo novo coronavírus 
está projetado para a última 

semana de abril e, conforme 
o estudo, a necessidade de 
acréscimo de leitos à rede será 
substancialmente menor, sem 
colapsar o sistema.

Ainda segundo projeções 
realizadas por epidemiologis-
tas do Instituto Butantan, sem 
as medidas de restrições do 
Governo de São Paulo, a epi-
demia de coronavírus no Es-
tado duraria 180 dias, conta-
dos desde fevereiro – quando 
o primeiro caso foi registrado 
-, e terminaria em setembro. 
Nesse cenário, seriam ao todo 
277 mil mortes, 1,3 milhão de 
hospitalizados e 315 mil casos 
graves com necessidade de in-
ternação em UTI.

Já com as medidas adota-
das o número de mortes po-
derá a chegar a 111 mil, com 
670 mil hospitalizações e 147 
mil casos graves.

FOTOS: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

a ser acionada.
No sistema de bandeiras ta-

rifárias, em vigor desde 2015, a 
cor verde não tem cobrança de 
taxa extra, indicando condições 
favoráveis de geração de ener-
gia no País. Na bandeira ama-
rela, a taxa extra é de R$ 1,343 
a cada 100 kWh consumidos. 
Já a bandeira vermelha pode 
ser acionada em um dos dois 
níveis cobrados, dependendo 
da quantidade de termelétricas 
acionadas. No primeiro nível, o 
adicional é de R$ 4,169 a cada 
100 kWh. No segundo nível, a 
cobrança extra é de R$ 6,243 a 
cada 100 kWh.

As bandeiras tarifárias indi-
cam o custo da energia gerada 
e possibilitam o uso consciente 
por parte dos consumidores. 
Antes do sistema, o custo da 
energia era repassado às tarifas 
no reajuste anual de cada em-
presa, com incidência da taxa 
básica de juros.

Atendimento do Bom Prato é ampliado para jantar e aos fins de semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem a 
ampliação do serviço em todas 
as 59 unidades Bom Prato no 
Estado, com oferta de jantar e 
abertura aos finais de semana 
e feriados. A partir de 1º de 
abril, a rede passará a servir 1,2 
milhão de refeições a mais por 
mês, com o objetivo de atender 
principalmente pessoas em 
situação de rua e famílias em 
extrema vulnerabilidade social 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

“A partir desta quarta-feira, 

todos os 59 restaurantes do 
Bom Prato vão passar a servir 
café da manhã, almoço e jan-
tar. São 2,4 milhões de pessoas 
alimentadas a R$ 1 no almoço e 
no jantar e a R$ 0,50 no café da 
manhã. O investimento total é 
de R$ 18 milhões para atender 
pessoas que mais precisam, 
em situação de rua, desempre-
gadas, sem renda ou com uma 
renda mínima”, afirmou Doria.

A medida vale pelos pró-
ximos 60 dias, até o dia 1º de 
junho. Serão 60% a mais em 
refeições, em um investimen-

to de R$ 18 milhões do Go-
verno do Estado. As refeições 
serão servidas em embala-
gens descartáveis, já que não 
é possível se alimentar nas 
próprias unidades.

Outra decisão anunciada 
é a compra das verduras e 
legumes de pequenos produ-
tores rurais do estado. Serão 
destinados R$ 1,5 milhão do 
investimento total nas re-
feições do Bom Prato para 
garantir o fornecimento e a 
segurança socioeconômica 
dos pequenos ruralistas. As 

59 unidades passarão a ser-
vir café da manhã das 7h às 

9h, almoço das 10h às 15h e 
jantares das 17h30 às 19h30.

FOTO: ALAN WHITE/FOTOS PÚBLICAS
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Guarulhos já tem quatro óbitos por covid-19
e casos confirmados sobem para 26
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Subiu para 26 os 
casos confirmados de corona-
vírus (covid-19) em Guarulhos 
e para quatro o número de 
mortes, todas elas de pessoas 
do sexo feminino com idades 
de 89, 85, 62 e 39 anos. Os da-
dos são do Boletim Epidemio-
lógico divulgado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde nesta 
segunda-feira (30). Outros 11 
óbitos suspeitos seguem sob 
investigação na cidade.

Guarulhos tem atualmente 
1.112 casos suspeitos de Co-
vid-19 em investigação do total 
de 1.263 notificações, sendo 
que 125 já foram descartados. 
Para esclarecer todas as dúvi-
das sobre a doença, como for-
mas de prevenção, sintomas, 
quando procurar atendimento 
médico, transmissão, riscos, 
tratamento, diagnóstico, vaci-
nação contra a gripe e no que 
ela ajuda, entre outras questões, 

Prefeitura muda itinerário e linhas passam a 
atender o Centro de Combate ao Coronavírus 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para facilitar 
o acesso do guarulhense 
que precisa ir ao Centro de 
Combate ao Coronavírus 
de Guarulhos (3CGRU), lo-
calizado no Parque Cecap 
(avenida Odair Santaneli, 
101), um total de 21 linhas 
de ônibus passaram a cir-
cular a partir desta segun-
da-feira (30) com um avi-
so colado ao para-brisa do 
coletivo com os seguintes 

a Prefeitura de Guarulhos pas-
sou a disponibilizar para a po-
pulação o telefone 2475-8661.

O atendimento será feito 
de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 16h, por uma equi-
pe multiprofissional de nível 
superior da área da saúde, que 
também oferecerá apoio psico-
lógico breve a quem necessi-
ta de ajuda para superar este 
momento de pandemia. Além 

disso, a Prefeitura implantou 
na última sexta-feira (27) o 
primeiro Centro de Combate 
ao Coronavírus (3CGRU) para 
o atendimento das pessoas 
com suspeita de Covid-19, que 
já está fazendo a triagem dos 
casos tanto no sistema drive-
-thru, com capacidade para 
atender até seis carros simulta-
neamente, quanto dos pedes-
tres, das 7h às 19h. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG dizeres: “Esta linha atende 
ao Centro de Combate ao 
Coronavírus”, uma forma 
de facilitar aos usuários a 
identificação dos ônibus 
que estão indo até o CCC.

Ao todo são 17 linhas das 
empresas concessionárias 
(Viação Urbana Guarulhos, 
Empresa de Ônibus Vila 
Galvão e Viação Campo dos 
Ouros) e mais quatro de per-
missionários (micro-ônibus). 

Veja a seguir a relação de todas as linhas
Empresa de Ônibus Vila GalvãoEmpresa de Ônibus Vila Galvão

330 - Terminal Taboão/Cidade Satélite de Cumbica
331 - Terminal Cecap/Shopping Internacional, via Vila Barros
420 - Jardim Santa Paula/Centro, via Cecap
421 - Inocoop/Centro, via Cecap
431 - Paes de Barros/Centro, via Cecap
432 - Jardim Santa Paula/Centro, via Cecap
433 - Terminal São João/Terminal Vila Galvão
434 - Terminal São João/Centro, via Cecap
435 - Jardim Fortaleza/Jardim Santa Clara, via Cumbica

Viação Campo dos OurosViação Campo dos Ouros
233 - Cocaia/Cidade Satélite de Cumbica, via Cecap
702 - Unifesp Pimentas/Praça da Saudade, via Ayrton Senna
717 - Circular da Saúde, via avenida Jurema
720 - Terminal Pimentas/Shopping Internacional, via Cecap
731 - Terminal Pimentas/Praça da Saudade, via Cecap
732 - Terminal Pimentas/Centro

Viação Urbana GuarulhosViação Urbana Guarulhos
356 - Circular da Saúde
331 - Terminal Cecap/Aeroporto Internacional de Guarulhos

Micro-ÔnibusMicro-Ônibus
392 - Terminal Cecap/Parque Primavera, via Campo da Paz
810 - Jardim Álamo/Terminal Cecap, via Dutra
813 - Residencial Bambi/Terminal Cecap, via Dutra
S172 - Shopping Internacional/Aeroporto Internacional, via Cecap

Torneiras são instaladas em praças para população em situação de rua
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ins-
talou na última sexta-feira (27) 
torneiras comunitárias para se-
rem utilizadas pela população 
em situação de rua. Elas estão 
distribuídas nos locais de gran-
de circulação desse público, 
como nas proximidades do via-
duto Cidade de Guarulhos, na 
praça Getúlio Vargas, na praça 
Oito de Dezembro e na praça 
IV Centenário. A iniciativa é 
uma parceria das secretarias 
de Obras e Desenvolvimento e 
Assistência Social (SDAS), além 

de Proguaru e Sabesp.
O titular da SDAS, Alex 

Viterale, comentou a atitude. 
“Com esta parceria as pessoas 
em situação de rua podem fa-
zer a higienização das mãos em 
meio à pandemia que estamos 
enfrentando. Recebemos ainda 
a doação de 50 mil sabonetes 
do mercado Nagumo, os quais 
estão sendo distribuídos pela 
equipe de abordagem social 
para a prevenção da doença 
nesta população”, informou Vi-
terale. 

Cidade cria central telefônica para indicações médicas e psicológicas perante a crise do coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diante desse deli-
cado momento no qual o isola-
mento social se faz necessário, 
a prefeitura, por meio da Secre-
taria de Saúde, disponibilizou 
atendimento via telefone para 
toda a população para escla-
recer questões acerca do novo 
coronavírus e fornecer apoio 
psicológico breve. O municí-
pio contará nesse atendimento 
com uma equipe multiprofis-

sional de nível superior da área 
da saúde e apoio médico, de 
segunda-feira a sexta-feira, das 
8h às 16h.

Para entrar em contato com 
os profissionais da saúde basta 
ligar para o número 2475-8661. 
Este telefone é somente para 
dúvidas sobre temas relacio-
nados à covid-19, como uma 
explicação sobre a doença, 
prevenção, sintomas, quando 

procurar atendimento médico, 
transmissão, riscos, tratamen-
to, diagnóstico, vacinação con-
tra a gripe e no que ela ajuda, 
entre outros.

O objetivo é esclarecer 
quem possa ter dúvidas e au-
xiliar quem apresentar os sin-
tomas sobre a melhor conduta 
a seguir no momento. Além 
disso, aqueles que necessitam 
de apoio psicológico por esta-

rem passando por alguma cri-
se devido ao momento em que 

o mundo vive também serão 
acolhidos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Começa a entrega de animais adotados 
por meio online durante a quarentena

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Departamento 
de Proteção Animal (DPAN) 
da prefeitura concluiu, nes-
te final de semana, a entrega 
de dois gatinhos adotados 
através do sistema de adoção 
totalmente online implanta-
do recentemente como forma 
de minimizar o contato en-
tre pessoas e assim colaborar 
com os esforçoas no combate 
à pandemia do novo corona-
vírus. Mais uma entrega, a da 
gatinha Ruanita, foi efetuada 
ontem para uma família mora-
dora do Parque Alvorada. To-
dos os animais são vacinados 
e castrados ou têm castração 
posterior garantida pela prefei-
tura, no caso de filhotes.

Outras 56 pessoas inte-
ressadas em adotar um ani-
malzinho no sistema online 
aguardam na fila a análise re-
alizada pela equipe do DPAN 

que, através das informações 
fornecidas pelos possíveis 
adotantes, seleciona o cão ou 
gato com perfil adequado a 
cada caso. Após isso, fotos 
dos animais pré-selecionados 
são enviadas para o email do 
interessado. Em caso de ado-
ção confirmada, a entrega do 
animal é realizada em até um 
dia pela equipe do DPAN. O 
processo é totalmente gratuito. 
“Excelente iniciativa. Amamos 
a gatinha. Ela chegou na hora 
certa e vai ajudar a passar por 
esse momento difícil”, afirma 
Lilian Araujo Figueira, mora-
dora do Parque Continental I.

Desde ontem os moradores 
da cidade de São Paulo tam-
bém podem adotar on-line e 
receber o animalzinho em casa 
sem nenhum custo. O serviço 
está sendo disponibilizado pela 
AmahVet, clínica veterinária 

localizada na zona leste da Ca-
pital, que também garante aos 
adotantes a primeira consulta 
grátis para os bichanos.

De acordo com Alexandra 
Gimenez, diretora da AmahVet, 
o esquema especial organizado 
pela Prefeitura de Guarulhos é 
extremamente importante, já 
que as feiras de adoção estão 
suspensas e as pessoas estão 
evitando sair de casa. “Colabo-
rar de alguma forma à inicia-
tiva é uma grande satisfação 
para todos os profissionais da 
AmahVet”, afirma.

A ação não tem prazo par 
acabar, já que se trata de uma 
situação extraordinária pro-
vocada por questões de saúde 
pública. Os interessados em 
adotar um novo amigo pelo 
sistema on-line devem enviar 
um e-mail para adotedpan@
gmail.com.

Câmara irá convocar nova sessão extraordinária
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A sessão extraor-
dinária da Câmara, marcada 
para ontem, não foi realizada 
por falta de quórum. “Recebi 
mensagens de vários vereado-
res que não poderiam compa-
recer e, devido ao número insu-
ficiente, optou-se por não abrir 
a sessão”, explicou o presidente 
Professor Jesus.

Um novo encontro será 
marcado com a definição de 
uma nova pauta. Devem ser vo-
tados os projetos que não pude-
ram ser discutidos: os projetos 
que dispõem sobre a regulari-
zação dos cemitérios e afins; 
que altera a Lei 5986/2003, ze-
rando as alíquotas do ISSQN 
incidentes sobre a prestação 

GCM presta serviços diversos no enfrentamento ao coronavírus

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos está com seu efetivo nas 

ruas em apoio às ações de en-
frentamento à pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus 

(covid-19). Só nos últimos dias 
a Central de Atendimento da 
GCM tem recebido uma mé-
dia de 900 ligações diárias. Em 
sua maioria, denúncias sobre o 
descumprimento das medidas 
de prevenção, que incluem 
estabelecimentos comerciais 
abertos e locais com aglomera-
ções de pessoas. Muitas vezes 
os agentes da central orientam 
as pessoas, esclarecendo e re-
solvendo situações sem a ne-
cessidade de deslocamento de 
pessoal ou de viaturas.

Na última semana os 
agentes interceptaram um 
carro de som na avenida Pau-
lo Faccini, que incentivava 

os comerciantes a abrirem 
os seus estabelecimentos em 
descumprimento ao decreto 
que determina a suspensão 
imediata do funcionamento 
dos serviços que gerassem 
aglomerações. Na oportunida-
de, três pessoas foram levadas 
ao Distrito Policial.

Nos últimos dias a GCM 
esteve também em bares, 
borracharias, postos de com-
bustíveis, entre outros esta-
belecimentos, orientando os 
comerciantes e alertando-os 
sobre os problemas do não 
cumprimento do decreto. Só 
a Central de Atendimento da 
GCM recebeu cerca de 200 

reclamações, tendo confirma-
das quase 60. A maioria das 
denúncias foi de aglomera-
ções nas regiões do Cabuçu, 
Recreio São Jorge, Jardim São 
João, Bonsucesso e Pimentas. 
Nesses casos as orientações 
foram suficientes e não houve 
a necessidade de encaminhar 
ninguém ao Distrito Policial.

A GCM tem atuado tam-
bém na “Ação Conscientiza-
ção”, que conta com carros 
equipados que emitem uma 
mensagem sonora de orienta-
ção ao público quanto às medi-
das de prevenção e isolamento 
social necessárias ao combate 
da pandemia. 

de serviços de transporte cole-
tivo: emendas ao PL 3716/2019 
que altera a Lei 7306/2014, 
concedendo incentivos fiscais 
e tributários para as empresas 
em Guarulhos; e o veto ao PL 
1587/2019, de João Dárcio Riba-
mar Sacchi (Podemos), que cria 
o Serviço Privado Premium 
Luxo em Guarulhos.

Acordo entre prefeitura e Apas garante álcool 
em gel a preço de custo nos estabelecimentos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O secretário de 
Governo, Edmilson America-
no, em nome do prefeito Guti, 
se reuniu na noite desta segun-
da-feira (30) com empresários 
da cidade do setor supermerca-
dista para reforçar o elo do Pac-
to Pela Vida e solicitar o reforço 
de medidas de higiene nos es-
tabelecimentos, com o intuito 
de diminuir a disseminação do 
novo coronavírus. Na oportuni-
dade, representantes da Asso-
ciação Paulista de Supermerca-
dos (Apas) afirmaram que suas 
unidades venderão álcool em 
gel a preço de custo.

Após denúncias recebidas 
pelos diferentes meios de co-
municação da Prefeitura sobre 
a desatenção de supermerca-
dos quanto aos critérios de 
assepsia e preços abusivos de 
produtos, Americano solicitou 
que sejam potencializados os 

cuidados com a limpeza das 
áreas internas e externas, o 
distanciamento dos atendentes 
e afastamento de funcionários 
que apresentem sintomas.

“É necessário que os estabe-
lecimentos levem em conside-
ração as instruções de órgãos 
de saúde quanto à política de 
higiene. Pedimos que disponi-
bilizem um local com água e 
sabão logo na entrada para con-
sumidores, bem como álcool 
em gel para que seja possível re-
alizar a limpeza dos carrinhos. 
Além disso, precisamos de 
orientadores organizando a dis-
posição das pessoas para que 
não fiquem tão próximas umas 
das outras”, salientou America-
no. Também discutiram sobre 
preços abusivos de produtos e 
alimentos, e ressaltaram que 
queixas podem ser direciona-
das ao Disque 151 do Procon.

FOTO: MARCIO LINO
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Comecei a reparar, que as 
pessoas não podem ter opiniões 
diferentes, quando isso acontece

Alguns dias atrás fiz um vídeo e 
postei nas redes sociais. Percebi algo 
bem curioso que está acontecendo 
com nossa geração. No vídeo, eu falei 
sobre como as pessoas estão julgando 
as outras pessoas por terem opiniões 
diferentes. Essa maré vem de alguns 
anos, iniciando por divergências polí-
ticas e levando para outros setores do 
nosso dia a dia.

Comecei a reparar, que as pessoas 
não podem ter opiniões diferentes, 

quando isso acontece, começam os jul-
gamentos, quando não ofensas fortes. 
Algumas pessoas perderam um pouco 
do senso de humanidade e querem 
fazer os outros engolir goela abaixo a 
forma que elas veem o mundo.

Somos seres inteligentes e total-
mente diferentes um do outro. Todas 
as nossas experiências de vida, nos 
modelaram e nos transformaram nes-
se individuo único. Com isso, carrega-
mos essas informações captadas, cada 
um no seu formato, cada um com a 
sua medida. E por ter vivido essas ex-
periências, vemos o mundo pela nossa 

ótica, com opiniões, crenças, gostos e 
em geral, tudo individualizado. Nos 
tornamos humanos bem diferentes 
um do outro.

Entendendo isso, gostaria de afir-
mar que somos diferentes, temos gos-
tos e opiniões diferentes. Parece loucu-
ra ter que falar isso, mas somos assim. 
Não somos inimigos, não precisamos 
desejar o mal quando não somos com-
preendidos. Na verdade, está tudo 
bem a outra pessoa querer outra coisa. 

E a partir desse momento, comecei 
a fazer algumas perguntas que foram 
cruciais para minha mudança de men-
talidade. Comecei a tentar entender 
por qual motivo ou experiência essa 
pessoa pensa diferente. Quais foram 
as razões para ela acreditar numa in-
formação contraria da minha. E será 
que ela poderia ter razão? Porque não!

Experimente esse exercício de in-
teligência emocional, criando empatia 
com as pessoas. Você vai ver que mui-
tas vezes não vale a pena entrar numa 
discussão, onde não vai levar a nada. 
Você não vai ganhar nada, vai sim per-
der. Vai se envolver com uma energia 
negativa e alimentada pode acarretar 
a outros problemas piores, que pode-
mos ver em algumas pessoas dessa 
nossa geração.

Outras vezes você poderá aprender 
algo sobre um novo jeito de pensar. O 
conteúdo absorvido pode abrir a sua 
mente para novos horizontes e percep-
ções. Poderá fazer você ter mais conte-
údo de valor e ter mais sabedoria para 
continuar a jornada da vida.

 Finalizando, podemos todos viver 
bem, mesmo com todas essas diferen-
ças e vir a aprender uns com os outros. 
Pois temos dentro nós, uma riqueza 
infinita, onde podemos compartilhar 
e acrescentar um para o outro. Vamos 
transmitir o bem...

Boa sorte!

Os dez segundos 
para o julgamento

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certificado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURU

A Justiça Federal concedeu liminar 
proibindo o desembarque de 35 tripulantes com 
sintomas de covid-19 do transatlântico Costa 
Fascinosa, que atracou no último sábado (28) 
no Porto de Santos. Pelo menos sete pessoas 
já desembarcaram do navio sem seguir normas 
de segurança e, dessas, duas testaram positivo 
para o novo coronavírus. De acordo com a liminar 
do juiz Alexandre Berzosa Saliba, solicitada pela 
Procuradoria do Município, só será permitido o 
desembarque de tripulantes que necessitem de 
assistência médica. Nesse caso, a Autoridade 
Portuária deverá comunicar previamente o fato à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e secretarias estadual e municipal de Saúde, 
para adoção das providências previstas no Plano 
de Contingência do Estado de São Paulo para 
enfrentamento da covid-19.  

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, informou ontem que o déficit nas contas 
públicas pode superar R$ 350 bilhões este ano. 
Em entrevista para apresentar o resultado fiscal 
de fevereiro, Mansueto afirmou que este ano 
“será bastante atípico”, devido às medidas de 
enfrentamento à covid-19. “Haverá uma pressão 
muito forte do lado da despesa e na arrecadação, 
nos meses de abril, maio e junho”, disse em 
entrevista transmitida pela internet. Mansueto 
citou os programas de governo para enfrentar a 
crise com impacto nas contas públicas, como o 
seguro-desemprego extra, crédito para pequenas e 
médias empresas com subsídio do Tesouro Nacional, 
pagamento de R$ 600 para trabalhadores informais, 
a postergação do pagamento da parte federal 
do Simples Nacional, adiantamento de benefício 
previdenciário (13º salário) e do abono salarial. 
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Pesquisa ACE/Ciesp aponta que 82% das 
empresas revisarão metas após surto de covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A ACE-Guaru-
lhos, em conjunto com o Ciesp-
-Guarulhos, realizou um levan-
tamento com empresários da 
região para avaliar o impacto 
da pandemia de covid-19 sobre 
o setor produtivo da cidade. 
Para 81,9% dos entrevistados, 
as metas para 2020 serão revis-
tas por conta do surto.

O questionário, contendo 
10 questões abertas e/ou de 
múltipla escolha, foi elaborado 
e divulgado através das princi-
pais redes sociais de empresas, 
associações e grupos ligados 
diretamente ao setor produtivo 
de Guarulhos, entre os dias 9 a 
20 de março. Ao todo, 107 em-
presas responderam às ques-
tões (46 do setor industrial, 30 
do comércio e 31 prestadores 
de serviço). “Nossa intenção foi 
ter embasamento com dados 
reais para as tomadas de deci-
são da entidade em proteção 

aos nossos associados”, expli-
cou o presidente da ACE, Silvio 
Alves. Para o vice-presidente 
de Comércio Exterior, José Vi-
torelli – que também é um dos 
coordenadores do Ciesp –, os 
números retratam um cenário 
de preocupação por parte dos 
empresários.

Indagados sobre o impacto 
que as notícias e a situação do 
coronavírus causou em seus 
negócios, 81,3% disseram que 
foram diretamente impactados. 
Entre os 87 que disseram sim, a 
maioria afi rmou que os proble-
mas são relacionados aos seto-
res comercial e fi nanceiro (era 
possível apontar mais de um 
impacto): 83,9% dizem ter sen-
tido impacto na área comercial; 
56,3% na área fi nanceira; 42,5%
no setor de recursos humanos; 
e 32,2% na área operacional.

Entre os problemas, foram 
citados: aumento dos custos 

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

com limpeza nas instalações 
e melhor assepsia; redução do 
faturamento; impactos de taxa 
de câmbio; atraso nos paga-
mentos; redução no número 
de clientes; baixa no volume de 
vendas; baixa produtividade; 
restrição da livre circulação dos 
clientes; pedidos cancelados ou 
postergados; etc. 

Entre os entrevistados, 86 
(81,9%) consideram rever suas 
metas para o ano. 76 acham 
que o impacto reduzirá a de-
manda em seus empreendi-

mentos. “Note que a pesquisa 
foi iniciada há três semanas, 
quando a informação sobre o 
surto ainda não impunha as 
medidas de isolamento e, con-
sequente redução e eliminação 
das atividades empresariais”, 
aponta Vitorelli.

Durante esta semana a 
ACE-Guarulhos seguirá divul-
gando mais sobre o levanta-
mento feito em conjunto com o 
Ciesp. O resultado completo da 
pesquisa pode ser conferido no 
site da ACE.

CCR distribui kits de 
alimentação para 
caminhoneiros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para garantir 
que os caminhoneiros e 
condutores que trabalham 
nos serviços essenciais pos-
sam se manter devidamen-
te preparados na atividade 
de trabalho, o Grupo CCR 
iniciou nesta quinta-feira 
(26), a distribuição de mais 
de mil kits de alimenta-
ção e higiene, composto 
por garrafas d’água e su-
cos, barras de cereal, leite 
em pó, biscoitos, torradas, 
paçocas, doce de banana e 
amendoim. 

Além disso, o estojo tam-
bém contará com escova e 
pasta de dente, papel higiê-
nico e sabonete/xampu.

A distribuição ocorre-
rá em postos de serviços, 
postos gerais de fi scaliza-
ção (PGF), Bases de Sistema 
de atendimento ao usuário 
(SAU) e unidades do progra-
ma Estrada para a Saúde.
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ÁRIES: Seu vigor ficará exposto para que todos possam 
sentir o quão forte você é. Ao demonstrar-se como 
alguém objetivo irá angariar mais pessoas.

TOURO: Os aspectos de apego material ligados a esta 
constelação sofrerão um incentivo motriz do planeta 
anão Plutão. 

GÊMEO: SSua agenda precisa ser revista, uma vez que há 
determinados compromissos que estão minando as suas 
prioridades, examine da melhor forma. 

CÂNCER: Nem sempre o que acha que está percebendo 
é o que de fato está acontecendo, seja menos intuitivo, 
vá em busca da informação. 

LEÃO: Sua dignidade nunca foi algo tão vistoso quanto 
agora, a arte do encanto só demonstra o quanto você 
tende a evoluir. 

VIRGEM: Por ter uma personalidade forte as pessoas po-
dem ressentir-se ao seu lado neste momento. O satélite 
natural da Terra, deixará evidente essa sua atitude.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

TN
PERSEFONE

ROUXINOL
NULIDADE

SEPALAOT
SEALIAR
TURGEO

BROCAAMAN
GUIAELI
EPSENAC
IOLESMA

ASMATEE
EGUARDA

BOLDOSEAN

(?)
Miranda,
cantora

sertaneja

Expulsar
da pátria 

Marca
comum na

roupa
velha

A urna
usada em

nossas
eleições

Filha de
Zeus e

Deméter
(Mit.)

País
islâmico
unificado
em 1990

Aparelho
para per-
furação

Rua mar-
ginada
com

árvores

Orienta-
dor de

grupos de
turistas

Canoas de
esportes
náuticos

Afecção
tratada

pelo
alergista

Entidade
infantil da
umbanda

Pino usado
sob a bola
de golfe

(ing.)

Alfred
Nobel:

inventou a
dinamite

Chá de
sabor

amargo

Emprega-
do de

firma de
segurança

(?) Penn,
ator norte-
americano

Profeta
hebreu

Não 
aquelas

Anterior à
décima
Mulher
nobre

Associar 
Expressão

típica
mineira

Está
iminente 
(?) fiscal:
o recibo

Academia 
militar (RJ)
Sufixo de
"lipase"

Escola do
comércio
Habitat da

rã

Companhia
teatral (fr.)

Presidente que
sucedeu a Figueiredo 

Ave de
belo canto

Invalidade

Peça do cá-
lice (Bot.)
Selênio

(símbolo)

3/tee. 4/urge. 5/estas — iêmen. 6/sépala — troupe.

LIBRA: Mostrará para todos os seus verdadeiros senti-
mentos neste momento extremamente peculiar na sua 
vida.

ESCORPIÃO: Sua resistência se mostrará uma tendência 
repugnante para alguns, pois está indo além do aspecto 
conservador. 

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio ficará muito bem 
equilibrada para que possa identificar as situações envol-
vendo a relação amorosa. 

CAPRICÓRNIO: A sua verve para agir de acordo com um 
sentimento funcional e hábil, estará bem viva neste dia. 
Não haverá problemas.

AQUÁRIO: As coisas aparentemente dependerão 
exclusivamente de você neste momento importante para 
transformar a sua vida. 

PEIXES: Colocar seus posicionamentos de forma 
firme engrandecerá suas posições no meio de seus 
amigos. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Entre as no-
vidades que chegam à TV 
Cultura está a clássica série 
“A Feiticeira”, que começa a 
ser apresentada nesta quarta-
-feira (1º), às 19h45. A produ-
ção americana teve ao todo 
oito temporadas, que foram 
exibidas entre 1964 e 1972, 
chegando aqui em 1965 e 
passando por várias emisso-
ras de televisão.

Para o povo dessa época, 
que acompanhou o seriado, 
será um momento de matar 
saudade; para os que nem 

TV Cultura traz de volta ‘A Feiticeira’, 
clássica série dos anos 1960
FOTO: DIVULGAÇÃO

ouviram falar dela, será o 
momento de apreciar uma 
divertida história. Nela, é 
possível acompanha o dia a 
dia do casal Samantha (Eli-
zabeth Montgomery) e James 
Stephens (Dick York e depois 
Dick Sargent). Ela é uma fei-
ticeira, pessoa do bem com 
certeza, ele, um jovem publi-
citário que não gosta nada 
dos poderes de sua mulher. 
Apesar dos pedidos do mari-
do, Samantha sempre acaba 
usando seus poderes, o que 
acontece quando ela toca seu 

nariz com o dedo.
Claro que a vida dos dois 

é sempre abalada por algu-
ma situação que precise ser 
controlada por meio de um 
feitiço. Geralmente quem 
dá uma forcinha para as 
coisas se complicarem é En-
dora (Agnes Moorehead), a 
mãe de Samantha, que não 
gosta nenhum pouco de a 
filha ter se casado com um 
mero mortal.

São várias as cenas en-
graçadas, como também os 
personagens mais esquisitos 
que surgem, como a curiosa 
vizinha Gladys Kravitz (San-
dra Gould). A senhorinha 
está sempre de olho na casa 
da feiticeira, tem certeza que 
há algo estranho ali, mas 
nunca consegue provar para 
os outros o que diz ter vis-
to - nem mesmo seu marido 
acredita nela.

Uma deliciosa série, que 
também pode ser vista na 
Rede Brasil, canal fechado. E, 
na TV Cultura, será sempre 
a atração das quartas-feiras. 
Um seriado para divertir o 
público que está e deve con-
tinuar em isolamento social.
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Doses da vacina contra a gripe enviadas a Guarulhos na 6ª já estão perto do fim

Cidade suspende por 30 dias 
todos os processos de Dívida Ativa

CLASSIFICADOS

Vende-se Relax

Autos

IMÓVEIS

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

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, 
final. 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

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

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

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de receber 
um lote de 22.200 vacinas con-
tra a gripe na sexta-feira (27), 
Guarulhos retomou a vacina-
ção nesta segunda-feira (30).  
Porém, devido à quantidade re-
duzida enviada ao município, 
ainda pela manhã algumas 
Unidades Básicas de Saúde, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Justiça, 
publicou ontem decreto que 
suspende por 30 dias todos os 
processos incluídos na Dívida 
Ativa do município. A informa-
ção foi dada no último sábado 
(28) pelo prefeito Guti durante 
divulgação das ações de com-
bate à pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19) na cidade. 
Com isso, todos os protestos de 
Dívida Ativa serão suspensos. 
Atualmente, o município tem 
feito o protesto de débitos de 
pequeno valor, tendo em vista 
que os de grande valor já estão 
ajuizados, aguardando julga-
mento da ação.

As dívidas de pequeno valor 
podem ser de IPTU, ISS, taxas 
ou multas. Com a suspensão 
a Prefeitura espera colaborar 
com esses pequenos devedores, 
por entender que esse momen-
to difícil da pandemia pode ser 
acompanhado por uma crise 
econômica. 

Unidades do Ciet agendam atendimento do 
seguro-desemprego somente por e-mail ou telefone
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As cinco unida-
des do Centro Integrado de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(Ciet) de Guarulhos seguem 
fechadas por tempo indeter-
minado como medida de pre-

venção ao coronavírus, já que 
o Ministério da Saúde orienta 
que a população evite locais 
com aglomeração de pessoas.

Desta forma, para serviços 
em que é necessário seguir um 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Aplicativo seguro-desemprego
Outra opção disponibilizada pelo Ministério da Economia é 

solicitar o seguro-desemprego pela internet. Guarulhos foi um 
dos primeiros municípios a aderir ao programa Jornada Digital 
do Seguro-Desemprego, processo que desobriga o trabalhador 
de ser atendido presencialmente em todas as etapas, desde o mo-
mento da requisição até o pagamento de cada uma das parcelas 
a que tem direito. A partir de então será possível requerer o seu 
seguro-desemprego por meio de acesso digital, de forma fácil, 
intuitiva, moderna e compreensível por aplicativo ou site.

Basta acessar a plataforma denominada “Gov.BR”, disponí-
vel no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, acessível para 
aplicativos Android e iOS, ou o site http://portalfat.mte.gov.br/
jornada-digital-do-seguro-desemprego/. Será possível solicitar o 
seguro-desemprego, cadastrar recursos e acompanhar os reque-
rimentos. Para dúvidas sobre o funcionamento da plataforma a 
Secretaria do Trabalho disponibilizou uma equipe para auxiliar 
a população pelo número 2475-9717.

prazo determinado pelo Minis-
tério da Economia, como a soli-
citação do seguro-desemprego, 
e para que a população não 
seja prejudicada, a Secretaria 
do Trabalho agenda este tipo 
de atendimento por telefone 
ou e-mail. Para realizar o agen-
damento na unidade do Ciet 

Centro é necessário enviar um 
e-mail para agendecentro.segu-
rodesemprego@gmail.com ou 
entrar em contato pelo telefone 
2475-9717. Para a unidade do 
Ciet Vila Augusta, o e-mail é 
agendeaugusta.segurodesem-
prego@gmail.com e o telefone, 
2425-1958.

como as UBS Vila Fátima e 
Itapegica, já não tinham mais 
doses para prosseguir com a 
imunização.

As doses já começaram a 
faltar logo cedo em outras uni-
dades como Uirapuru, Cumbi-
ca II, Cumbica I, Haroldo Ve-
loso, Munhoz, Jurema, Flor da 

Montanha e Ambulatório da 
Criança.

No final da tarde a situação 
ficou ainda mais complicada, 
com estoque zerado em inúme-
ras outras UBS como Dinamar-
ca, Jacy, Jurema, Marcos Freire, 
Mario Macca, Soimco, Uira-
puru, Santo Afonso, Haroldo 

Veloso, Inocoop, Marinópolis, 
Presidente Dutra, Seródio, Alvo-
rada, Nova Cidade, Cummins, 
Pimentas, Normandia, Mu-
nhoz, Flor da Montanha, Vila 
Barros, São Ricardo, Cecap, 
Tranquilidade, Cavadas, Jovaia, 
Rosa de França e Vila Galvão, 
bem como no posto volante do 

Bosque Maia. Desta forma, a 
Secretaria de Saúde recomenda 
que o usuário entre em contato 
por telefone com a UBS em que 
é cadastrado para confirmar a 
disponibilidade de doses, bem 
como o local de vacinação, uma 
vez que várias unidades estão 
com postos volantes.
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