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Maioria dos infectados por coronavírus 
em Guarulhos tem menos de 60 anos
Segundo o secretário da Saúde, José Mario Clemente, mais de 50% dos casos são registrados em pessoas 
com idades entre 30 e 59 anos; cidade já registra 42 casos da doença e outros 1.504 estão sob investigação
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3,75% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia O uso de máscaras serve como uma proteção a mais para 

quem precisa sair e ter contato com outras pessoas. Mas 
insistimos: fi que em casa”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Prefeitura lança programa para incentivar uso de 
máscaras caseiras para toda a população
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Saúde vacina mais de 100% Saúde vacina mais de 100% 
de idosos contra a gripede idosos contra a gripe
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CORES - E o colorido e perfume das flores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Receita vai manter cronograma 
de restituições do IR previsto

ACONTECE

O secretário da Recei-
ta Federal, José Tostes 
Neto, anunciou ontem 
que o governo vai man-
ter o cronograma de res-
tituição do Imposto de 
Renda neste ano mesmo 
com o adiamento para 
30 de junho do prazo de 
entrega das declarações.

Segundo Tostes, os 
cinco lotes serão pagos 
de maio a setembro, to-
talizando R$ 26 bilhões. 
Nos anos anteriores, a 
Receita fazia o paga-
mento da restituição em 
sete lotes, de junho até 
dezembro

O primeiro a ser pago 
neste ano, em 30 de 
maio, vai priorizar ido-
sos, pessoas com defi-
ciência e portadores de 
doenças graves. No to-
tal, serão desembolsa-
dos R$ 2 bilhões.

“Com essa decisão 
de manter o cronogra-
ma de restituição, os 
contribuintes que pu-

derem devem continuar 
a enviar as declarações, 
mesmo com o prazo 
adiado, porque a prio-
ridade é para quem en-
viou primeiro”, afirmou 
Tostes, a jornalistas no 
Palácio do Planalto.

Ontem, o secretário 
da Receita anunciou a 
prorrogação do prazo 
de entrega da decla-
ração de Imposto de 
Renda da Pessoa Físi-
ca (IRPF) por 60 dias. 
Com isso, o prazo para 
a entrega da declaração 
de 2020 passa de 30 de 
abril para 30 de junho.

De acordo com o úl-
timo balanço divulgado 
pela Receita, em 30 de 
março, foram recebidas 
pelo órgão 8,1 milhões 
de declarações - cerca 
de 25% do total.

A expectativa, segun-
do o governo federal, é 
que 32 milhões de con-
tribuintes façam a decla-
ração em 2020.
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tecerão de terça a sexta-feira, em dois horários: 
das 10h às 11h e das 15 às 16h.

Às terças e quintas-feiras, serão feitos aten-
dimentos individuais; às quartas e sextas-feiras, 
serão atendidas casas de repouso e entidades 
sociais que atendam outros grupos fragiliza-
dos, como pessoas com deficiência e pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Os educadores 
buscarão trabalhar a memória afetiva dos parti-
cipantes a partir do futebol e de outros assuntos, 
como músicas, novelas e filmes.

Entre os sintomas mais graves do novo co-
ronavírus estão febre alta, tosse intensa, coriza 
e falta de ar. “Tive que silenciar. Me silenciei por 
uma opção, achei que era mais importante ficar 
quieto”, afirmou. Sobre os sintomas que teve, o 
músico confessou que foram graves: “passei seis 
dias terríveis, mas quero dizer que estou novo, 
muito bem graças à Deus. Mas hoje estou em 
alta, feliz, em casa e rezando pelos doentes do 
covid-19. Obrigada todo mundo que me ama, 
que está comigo, e vamos pra frente agora. Um 
beijo gente, amo vocês”, concluiu Lehart.

O time do educativo do Museu do Futebol, na 
capital, acaba de ser escalado para uma missão 
diferente: o grupo ficará disponível para conver-
sar com idosos por telefone ou videochamada, 
ajudando-os a combater a solidão e o tédio im-
postos pela pandemia de coronavírus, causador 
da doença covid-19. Vale destacar que a letali-
dade da enfermidade é maior entre quem tem 
mais de 60 anos, o que torna ainda mais restrito 
o isolamento social desse grupo. As conversas 
do projeto Revivendo Memórias #EmCasa acon-

O Ministério da Saúde comunicou nesta 
quarta-feira (01º), o primeiro caso da covid-19 
em aldeias indígenas no País. Uma jovem de 20 
anos, da etnia Kocama, foi infectada pelo novo 
coronavírus no Amazonas, mas permanece as-
sintomática. “Até o momento, encontra-se sem 
quaisquer sintomas da infecção. Seus familiares 
também se encontram assistidos e em isolamen-
to. As pessoas que tiveram contato com a indí-
gena já estão sob atenção e os sete testes aplica-
dos estão sendo enviados ao Laboratório Central 

Seis dias internado na Unidade de Terapia 
Intensiva. Esse foi o tempo que o sambista Le-
andro Lehart ficou no hospital por causa dos 
sintomas do novo coronavírus. O músico usou 
as redes sociais nesta quarta-feira (01º), para dar 
explicações aos internautas sobre seu sumiço. 
“Meus fãs, grande razão da minha vida, quero 
confessar uma coisa para vocês. Hoje estou em 
casa, mas fiquei seis dias na UTI logo depois que 
organizei o ‘Samba Cura Live’. Passei muito mal, 
tive uma pneumonia por causa do covid-19, fi-
quei seis dias na UTI”, desabafou o cantor.

Museu do Futebol promove conversas online para combater a solidão

Indígena no Amazonas é primeiro caso de covid-19 em aldeias

‘Passei dias terríveis’, diz Leandro Lehart após ficar em UTI com covid-19

em Manaus por avião”, informou o ministério.
Ela trabalha como agente indígena de saú-

de e teve contato com um médico diagnosti-
cado com a doença após retornar de férias. O 
caso ocorreu em Santo Antônio do Içá (AM), 
região atendida pelo Distrito Sanitário Especial 
Indígena Alto Rio Solimões. O médico, 12 pa-
cientes indígenas e 15 integrantes da equipe de 
saúde do Alto Solimões estão em isolamento 
desde o dia 25 de março, informou a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena.
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COMUNICADO IMPORTANTE
Queridos amigos, clientes e funcionários, tendo em vista a atual situação 
do Cornovírus estamos reforçando todas as medidas de prevenção / 
contenção para garantir segurança e bem-estar de todos, assim disponi-
bilizamos mais um canal de atendimento on-line:

Para mais informações ou agendamentos 
de visitas a obra e ao apartamento decorado,
utilize nosso contato:

Queridos amigos, clientes e funcionários, tendo em vista a atual situação 
do Cornovírus estamos reforçando todas as medidas de prevenção / 
contenção para garantir segurança e bem-estar de todos, assim disponi-
bilizamos mais um canal de atendimento on-line:

Para mais informações ou agendamentos 
de visitas a obra e ao apartamento decorado,

WhatsApp

(11) 9.6645
- 8264
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Maior parte dos infectados por coronavírus 
no município tem menos de 60 anos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A maioria dos 
guarulhenses que contraíram 
coronavírus (covid-19) tem ida-
de inferior a 60 anos, contra-
riando as estatísticas mundiais 
que revelam ser este o público 
mais suscetível a doença. A in-
formação foi dada ontem pelo 
secretário da Saúde, José Mario 
Clemente. Segundo ele, mais de 
50% dos casos são registrados 
em pessoas com idades entre 
30 e 59 anos. “Nenhum de nós 
está isento de contrair a infec-
ção. Todo o cuidado que tiver-
mos é pouco”, afi rmou ele, ao 
lado do prefeito Guti, durante a 
live realizada nas redes sociais.

A Secretaria de Saúde rece-
beu ontem a confi rmação de 
mais 12 casos de coronavírus 
em Guarulhos, sendo nove do 
sexo masculino, com idades 
entre 37 e 68 anos, e três do 
sexo feminino, com 29 e 46 
anos, além de uma terceira 
que não teve a idade informa-
da. Com isso, de 1.691 casos 
suspeitos, 42 foram confi rma-
dos, um crescimento de 40%
em relação a quarta-feira, 145 
descartados e 1.504 estão sob 
investigação. O número de óbi-
tos permanece o mesmo, qua-
tro, enquanto que as mortes 
suspeitas, cujas causas podem 
ser o covid-19, são 17.

O secretário de Saúde afi r-
mou que muito provavelmen-
te óbitos que estão sob investi-
gação serão confi rmados. “Nós 

Prefeitura lança programa para 
incentivar uso de máscaras caseiras
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - A prefeitura lan-
çou ontem o Programa Más-
caras Pela Vida, que tem como 
objetivo disseminar o uso de 
máscaras caseiras por todos 
aqueles que precisem, em al-
gum momento, sair às ruas. 
Em paralelo, a Secretaria de As-
sistência Social junto ao Fundo 
Municipal de Solidariedade ini-
cia uma campanha para arre-
cadar tecidos para a confecção 
de máscaras que serão distri-
buídas gratuitamente a pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
e para comunidades carentes. 
A ação, tomada como mais 
uma das medidas para conter 
a disseminação do coronavírus 
na cidade, inicia as entregas na 
próxima semana. 

Além de pregar o isola-
mento social, o programa quer 
garantir maior proteção aos 
moradores que precisam, em 
algum momento do dia, deixar 
suas casas para realizar ativida-
des essenciais.  “Sabemos que 
a melhor forma de combater a 
proliferação rápida do corona-
vírus é por meio do isolamento 
social. O uso de máscaras ser-
ve como uma proteção a mais 
para quem precisa sair e ter 
contato com outras pessoas. 
Mas insistimos: fi que em casa”, 
explica o prefeito Guti.  

Como há desabastecimen-
to dos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) no 

temos que levar muito a sério, 
mas não estamos acostuma-
dos a levar a sério quando o 
incêndio ainda não chegou a 
nossa casa. Mas eu digo a vo-
cês, esperamos que não pegue 
fogo na casa inteira. Porque 
nós temos que conseguir, com 
o isolamento social, que isso 
não ocorra”, disse.

Para passar por este mo-
mento com o máximo de pesso-
as sem ter mais problemas, sem 
perder familiares, o prefeito 
Guti fez um apelo à população. 
“Temos projeções econômicas 
para Guarulhos que são muito 
ruins fi nanceiramente. Esta-
mos falando de 7% a 8% de di-
minuição no nosso orçamento. 
É muita coisa, mas a vida das 
pessoas vem em primeiro lugar. 
A única coisa que não volta é 
uma pessoa que perdeu a vida. 
Então a gente precisa trabalhar 
da melhor forma e precisamos 
da ajuda de vocês, portanto fi -
quem em casa!”, pediu.

Desejando o melhor cená-
rio, mas se preparando para 
o pior, nesta sexta-feira (03) a 
prefeitura conclui o complexo 
do Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru), localizado ao 
lado do Clube Cecap (avenida 
Odair Santaneli, 101). A estru-
tura de hospital de campanha, 
que conta com equipamentos 
de tomografi a e ultrassonogra-
fi a e com 71 leitos, sendo dez de 
alta complexidade com apoio de 
respiradores (UTI), funcionará 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, para atender pacientes 
com a Covid-19. Antes de aten-
der pacientes, o espaço passará 
por um completo processo de 
higienização e por treinamen-
to do pessoal. No local, desde 
o dia 27 de março está sendo 
realizada a triagem de pessoas 
com suspeita da doença, tanto 
no sistema drive-thru, com ca-
pacidade para atender até seis 
carros simultaneamente, quan-
to de pedestres, das 7h às 19h.
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comércio em geral, a máscara 
de tecido acaba sendo um im-
portante aliado no combate ao 
coronavírus, já que pode ser 
lavada e utilizada novamente. 
Além da máscara, é impres-
cindível seguir as orientações 
para higienizar frequente-
mente as mãos, evitar colocá-
-las nos olhos e boca, além do 
isolamento social.  

A campanha incentiva os 
moradores a usarem parte do 
tempo ocioso dentro de suas 
casas para confecção de más-
caras com qualquer tipo de 
tecido para uso próprio e até 
para doação para vizinhos e 
parentes. “Pode ser um ótimo 
exercício de solidariedade e 
cidadania. Temos notícias de 
donas de casa que têm máqui-
nas de costura que estão se 
propondo a costurar as más-
caras e oferecê-las para doa-
ção. São iniciativas como essa 
que nos ajudarão a vencer 
essa guerra”, declarou Guti.  

Empresas ou pessoas que 
quiserem auxiliar na campa-
nha e realizar doações podem 
entrar em contato com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social pelo nú-
mero (11) 99918-9310 e fazer 
doações de tecidos ou mesmo 
de máscaras prontas. Todo o 
material arrecadado será dis-
tribuído para pessoas e comu-
nidades que mais precisam.
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Casos de
Dengue

Guarulhos de olho na dengue
Brasil e mundo

Mais de um milhão de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) foram registrados em todo 
o mundo, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins divulgada ontem. De 
acordo com os dados, ao menos 1.002.159 casos de infecção, com 51.485 óbitos, foram detec-
tados em 188 países e territórios. No Brasil o número de casos confi rmados subiu para 7.910, 
conforme atualização do Ministério da Saúde. Já o total de mortes chegou a 299.

Câmara cancela sessões extraordinárias 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As sessões extra-
ordinárias convocadas para 
ontem na Câmara foram can-
celadas. O Poder Judiciário, em 
liminar, deferiu um pedido da 
vereadora Janete Rocha Pietá 
(PT) para participar dos tra-

balhos por videoconferência, 
tendo em vista a pandemia de 
covid-19 e o fato da parlamen-
tar pertencer ao grupo de risco.

A Câmara busca uma ma-
neira de resolver essa situação, 
uma vez que o Regimento In-

terno da Casa não prevê a rea-
lização de sessões virtuais e há 
questões técnicas envolvidas 
nesse processo. Assim que uma 
solução for encontrada, uma 
nova data deverá ser marcada 
para a votação de projetos.
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Guarulhos vacina mais de 100% de idosos e pede para que fi quem em casa

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos supe-
rou ontem a marca de 100% de 
cobertura vacinal da população 
idosa com a administração de 
104.563 doses contra a gripe, 
enquanto que o número de ha-
bitantes com 60 anos ou mais 
da cidade é de 102.442 pessoas, 
segundo estimativa do Centro 
de Vigilância Epidemiológica 
Estadual. Isso signifi ca que 
pode haver mais idosos do que 
a estimativa ou que o municí-
pio também imunizou muitos 
moradores de localidades vi-

zinhas. Apesar disso, a reco-
mendação é para que os idosos 
fi quem em casa, uma vez que 
a vacina da gripe não protege 
contra o coronavírus (covid-19).

Para evitar o risco de exposi-
ção dos idosos ao covid-19, a Se-
cretaria de Saúde instalou diver-
sos postos de vacinação volantes 
e também com o sistema drive-
-thru, bem como está realizando 
a imunização de todas as pessoas 
acamadas. A medida se deve ao 
grande risco que o coronavírus 
representa para essa população 

por conta de outras doenças co-
muns nessa faixa etária, como 
hipertensão, diabetes, problemas 
respiratórios e cardíacos.

Portanto, a recomendação da 
Secretaria de Saúde é para que 
os idosos evitem sair de casa e, 
se extremamente necessário, 
procurem horários alternativos e 
deslocamentos curtos. O distan-
ciamento social não é saudável, 
porém neste momento é uma 
medida para proteger as pessoas 
da contaminação pelo vírus, que 
possui um alto índice de letali-
dade entre a população idosa, a 
exemplo do que vem acontecen-
do em outros países.

Por isso a dica é se valer de 
recursos tecnológicos como jogos 
online, mídias sociais, conversas 
por aplicativo e chamadas de ví-
deo para se comunicar com os 
amigos e familiares. Vale des-
tacar que os idosos devem ser o 
exemplo para os seus netos e fi -
lhos, uma vez que eles também 
precisam fi car em casa.

Outra orientação importante 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

é quanto às medidas de higiene 
que devem ser reforçadas, como 
lavar com frequência as mãos 
com água e sabão, utilizar lenço 
ou a parte interna do braço para 
tossir ou espirrar, desinfectar 
o ambiente e utensílios como 
óculos, celulares e bolsas, não 
compartilhar objetos pessoais 

(copos, garrafas de água, lenços, 
talheres e outros), evitar levar 
a mão ao rosto e se for fazê-lo 
higienizá-las antes e depois, 
manter o ambiente ventilado, 
pois locais fechados favorecem 
a proliferação do vírus, manter-
-se sempre hidratado e cozinhar 
bem ovos e carnes.

Cuidadores de idosos
Pensar que os idosos acamados ou restritos ao lar estão imu-

nes à contaminação é um equívoco perigoso. Os cuidadores e 
familiares precisam ter precauções redobradas, principalmente 
com a higienização do ambiente e pessoal. 

Caso seja preciso sair de casa a pessoa deve evitar a utiliza-
ção de transportes coletivos e aglomerações, procurar fazer des-
locamentos curtos e em horários alternativos (fora do horário de 
pico), bem como manter distância segura das demais pessoas na 
rua ou em outros locais. Outras dicas são: prender o cabelo e evi-
tar o uso de acessórios, não dividir o elevador com outra pessoa, 
levar lencinhos descartáveis e usá-los para tocar as superfícies, 
como ao acionar o elevador e abrir a maçaneta do carro, descar-
tando-os na lixeira após o uso.

Ao retornar para casa se fazem necessárias outras medidas 
de precaução, tais como não tocar em nada antes de se higieni-
zar, tirar os sapatos e deixá-los na entrada da residência, higieni-
zá-los e tomar banho se possível. 



6 Sexta-feira, 3 de abril de 2020
www.fmetropolitana.com.brOPINIÃO

Sessenta e uma famílias que vivem na área 
de infl uência direta da Barragem do Doutor, da 
mina Timbopeba, em Ouro Preto (MG), terão que 
deixar suas casas após a mineradora Vale, dona do 
empreendimento, constatar mudanças na condição 
de segurança da estrutura e elevar de 1 para 2 o 
nível de emergência local. A barragem fi ca a cerca de 
40 quilômetros do centro de Ouro Preto. Segundo a 
Defesa Civil de Minas Gerais, as moradias e ocupações 
existentes que possam ser diretamente atingidas por um 
eventual acidente terão que ser desocupadas ainda este 
mês. Para o tenente-coronel Flávio Godinho, a mudança 
do nível de segurança da barragem é preventiva e 
atende ao que prescreve a legislação, mas não há risco 
iminente de rompimento da estrutura e, neste primeiro 
momento, a população pode fi car tranquila, disse. 

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) vai iniciar um monitoramento nacional do novo 
coronavírus, que teve o primeiro paciente registrado 
no Brasil no dia 26 de fevereiro. Ontem os casos 
chegam 6,8 mil, com 241 mortes confi rmadas em 
decorrência da doença no país. Segundo o IBGE, 
a parceria fechada com o Ministério da Saúde vai 
implementar uma versão inédita da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), 
com foco no monitoramento da covid-19. O estudo 
formará um “painel longitudinal representativo da 
população brasileira”, de acordo com o instituto, 
aplicando o questionário para o mesmo grupo de 
pessoas, a fi m de apresentar os resultados dos casos 
de síndrome gripal em dados agrupados para Brasil, 
grandes regiões e unidades da Federação. 

ANOTE

Oro fervorosamente pela integridade 
física dos profi ssionais da Saúde. 
Super-heróis, muito obrigado!

Na noite passada eu sonhei que 
escrevia este artigo. O tema era o 
pedido de orações de um amigo 
para a sua esposa. Ela se prepara-
va para submeter-se a intervenção 
cirúrgica e, com a idade avançada, 
precisava de cuidados intensivos 
para superar signifi cativa crise. No 
sonho, tudo parecia fazer sentido. 
Uma vez acordado, dei-me conta de 
que eu não conheço tal senhora. O 
que teria ocorrido? 

Ao refl etir sobre o signifi cado de 
mais este sonho, cheguei à conclusão 

de que, na verdade, eu deveria fazer 
orações pelas pessoas que precisam 
de ajuda. A idade? Todas. O proble-
ma enfrentado? Qualquer um. Nós 
estamos rigorosamente no mesmo 
barco e precisamos orar e auxiliar-
mo-nos uns aos outros. O Planeta 
está doente, mas tem cura. Nós, seres 
humanos, também temos conserto. 
O Concerto Divino não foi e jamais 
será em vão.

A Solidariedade e o Amor Frater-
no serão as principais bandeiras que 
nos conduzirão à Luz que está no fi m 
do túnel. O que importa, agora, é nós 
sabermos que o túnel é fi nito. Mais 
cedo ou mais tarde, esta tempestade 

invisível irá passar. A fé será funda-
mental na hora presente e no porvir. 
Daí a necessidade de orarmos...

Uma das resoluções tomadas pela 
família Pinheiro foi a de nós nos 
reunirmos de três em três horas, a 
partir das 9h da manhã, com o pro-
pósito de pedirmos força espiritual 
para enfrentarmos cada um dos dias 
que nos restam. Clamamos, também, 
pela Cura do Planeta Terra. Conse-
quentemente, os fi lhos de Deus e a 
Natureza estão inclusos na prece. 
Aliás, a Mãe-Natureza agradece pela 
‘trégua’ durante a quarentena.

Enquanto eu escrevia o parágra-
fo anterior, soou a campainha de 
casa. Era o até então desconhecido 
Clayton Samuel, de trinta e poucos 
anos, solicitando auxílio para com-
prar pomada que irá curar a ferida 
em sua perna direita. O moço fez-me 
lembrar que, além da oração, nós 
precisamos nos ajudar mutuamente. 
Enquanto os irmãos e as irmãs des-
providos de esperança estiverem pe-
dindo algo, nós poderemos escolher 
o próximo passo: compartilharmos 
o pão ou fecharmos os olhos para as 
necessidades alheias...

Eu insisto! A Solidariedade e o 
Amor Fraterno devem ser praticados 
à exaustão, até o dia em que nenhum 
ser vivente passará por privações de 
ordem alguma. Nessa ocasião históri-
ca, o Paraíso terá sido alcançado aqui 
mesmo – em Vida! Tudo o que preci-
samos entender é que eu e você somos 
um só, e que devo lhe proporcionar o 
mesmo tratamento que eu desejo re-
ceber. “Amai-vos uns aos outros” foi 
a frase mais relevante pronunciada 
há 2.000 anos por um jovem judeu. A 
lição é muito conhecida, mas precisa 
ser completamente assimilada.

Em tempo – Oro fervorosamente 
pela integridade física dos profi ssio-
nais da Saúde. Super-heróis, muito 
obrigado!

Somos todos Um!

57 anos, é jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
coach e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; autor do livro 
“Dia após Dia, Disciplina e Gratidão”

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA

ATIVO CIRCULANTE 1.224.889,33 PASSIVO CIRCULANTE -254.197,05
DISPONIVEL 1.126.123,45 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO -254.197,05
NUMERÁRIOS 43,11 BANCO C/ CAPITAL DE GIRO -423,00
CAIXA 43,11 CHEQUES A COMPENSAR -423,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 222,16 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS -249.739,35
BANCO BRADESCO 222,16 SALARIOS A PAGAR -59.005,00

INSS A RECOLHER -9.787,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.125.858,18 FGTS A RECOLHER -10.439,87
BANCO DO BRASIL S/A 1.05959-9 * POUPANÇA POUPEX 3.347,39 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA -1.575,20
BANCO DO BRASIL S/A. 1.08085-7 * FIXA 500 38.264,24 PIS S/FOLHA DE PGTO. -1.385,03
BANCO SANTANDER - POUPANÇA  AUT CONTAMAX EMPRES. 6.419,97 PROVISÃO DE FÉRIAS -153.713,17
BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * BB RENDA FIXA 500 586.517,29 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS -12.296,66
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO * SELECT DI 491.309,29 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS -1.537,07

CRÉDITOS 98.765,88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -47,40
ADIANTAMENTO SALARIAL 98.150,22 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE -11,56
ANTECIPAÇÃO SALARIAL 274,00 PCC A RECOLHER -35,84
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 97.876,22

OUTRAS OBRIGAÇÕES -3.987,30
ADIANTAMENTO DE DESPESAS 615,66 HONORÁRIOS A PAGAR -2.131,92
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 615,66 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR -1.855,38

ATIVO NÃO CIRCULANTE 364.796,06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.335.488,34
INVESTIMENTOS 34.300,42 PATRIMÔNIO SOCIAL -23.387,67
CONSÓRCIOS 34.300,42 PATRIMÔNIO SOCIAL -23.387,67
CONSÓRCIO BRADESCO 34.300,42 PATRIMÔNIO SOCIAL -23.387,67
IMOBILIZADO 329.795,64
BENS IMÓVEIS 345.863,47 RESULTADOS ACUMULADOS -1.339.809,60
TERRENOS 262.707,72 RESULTADOS -1.339.809,60
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES 83.155,75 SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO -251.096,16

SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS -1.088.713,44
BENS MÓVEIS 284.130,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 35.886,22 CONTAS DE ENCERRAMENTO 27.708,93
VEÍCULOS 26.826,22 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0,00
INSTALAÇÕES 51.014,12 RESULTADO DO PERIODO 27.708,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 103.525,12 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.708,93
EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS 66.878,92 *

*
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -300.198,43 *
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -33.683,26 *
VEÍCULOS -26.826,22 *
INSTALAÇÕES -50.378,17 *
MOVEIS E UTENSILIOS -91.433,64 *
EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS -64.171,98 *
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES -33.705,16 *

*
INTANGÍVEL 700,00 *
INTANGIVEL 700,00 *
MARCAS E PATENTES 700,00 *
TOTAL DO ATIVO 1.589.685,39 TOTAL DO PASSIVO -1.589.685,39

ATIVO PASSIVO

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2019.
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.589.685,39 (um milhão quinhentos e 

oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Balanço Patrimonial Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PRESIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA

CPF: 090.502.208-43

CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8

Avenida Nova Cumbica, 919 Jardim Nova Cumbica
CNPJ: 59.648.824/0001-15

Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077/C
Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97

CEP: 07231-0000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEFF: 44006.2726/97-90, Res. 188, DOU 29/7/99

Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800
Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.959/56, DOE 28/06/96

Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12. 881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
Registro no COnselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03
Fone/Fax. (0**) 2412-1238 - 2446-2713             Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

Centro Social “Brasil Vivo”
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Aprenda a fazer a famosa receita de 
salada morna de lentilhas do Jimmy Ogro

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom

www.fmetropolitana.com.br

ss

SERGINHO FREITAS- SERGINHO FREITAS- Hoje eu trouxe 
uma receita preparada pelo grande, 
ao pé da letra!, cozinheiro Jimmy 
Mcmannis, mais conhecido como 
Jimmy Ogro do programa Mais Você 
da Rede Globo, para os leitores da mi-
nha coluna. Trata-se de uma Salada 
morna de lentilhas, que de verdade, 
fi ca sensacional.

“Serginho, esta é uma das receitas 
que desenvolvi e que eu mais curto. 
Bacon com lentilhas envolvidos por 
esse azeite infusinado nas ervas aro-
máticas é uma explosão de sabores 
que fi ca pronta em 10 minutos, sem 
ter que preparar nada com antecedên-
cia. Façam em casa, não tem descul-
pas para não fazer”, explicou Jimmy.

Bora para a cozinha nessa quaren-
tena?

Ingredientes:Ingredientes:
500g de lentilhas secas
01 cebola grande cortada em bru-

noise
01 folha de louro

150g de bacon cortado em cubos 
pequenos

Sal e pimenta do reino q.b.
200ml de azeite extra virgem An-

dorinha
Suco de limão siciliano
Manjericão
Coentro

PreparoPreparo
Doure muito bem o bacon em uma 

panela de pressão e reserve ele em um 
recipiente. Em seguida, coloque a cebola 
para dourar naquela gordura que o ba-
con soltou.

Coloque de volta o bacon e em segui-
da acrescente a lentilha e a folha de lou-
ro. Agora jogue o sal e pimenta do reino.

Vai mexendo bem, aquecendo com-
pletamente a lentilha.

Acrescente água, ou caldo de legu-
mes, até cobrir completamente as lenti-
lhas e mais 2 cm de líquido. 

Não exagere na quantidade de água 
ou caldo de legumes!!!

Feche a panela de pressão e cozinhe 
por 5 minutos a partir da pressão come-
çar. Retire a pressão da panela em água 
corrente fria dentro da pia. CUIDADO 
para não explodir a casa!!!

Agora, misture o azeite, o suco de 
limão e as ervas bem picadas em um 
bowl que caiba a lentilha cozida.

Acrescente a lentilha ainda quente e 
misture muito bem para infusionar as 
ervas e agregar o sabor. 

*Observação IMPORTANTE. *Observação IMPORTANTE. Se 
não possuir panela de pressão, use uma 
panela normal siga as instruções do 
mesmo jeito cozinhando durante 20 a 
30 minutos. 

Lembre-se que o ideal é que as lenti-
lhas estejam ainda al dente.

Agora, sirva seus familiares, tire 
uma foto e mande para nosso WhatsA-
pp, (11) 99643-2765 ou marque meu Ins-
tagram, @serginho.freitas e o @folha-
metropolitanagru, que quero postar sua 
obra de arte em nossas redes sociais!!!

FOTO: FERNANDO BORGES
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ÁRIES: Deixará mais evidente o que você sente, agindo 
de forma abusiva com seu comportamento diante do 
planeta Vênus. 

TOURO: Não irá conseguir por em prática aquilo que 
você precisa para transpor determinadas dificuldades na 
sua vida. 

GÊMEOS: Se for necessário aceite opiniões para você 
melhorar em determinados aspectos da sua vida, esta 
poderá ser a sua grande missão. 

CÂNCER: Permanecerá tendo algumas diferenças com 
algumas pessoas, mas irá superar se for alguém de 
pensamento menos complexo e combatente. 

LEÃO: Não adianta ser uma pessoa egoísta que só pensa 
em você a todo tempo para garantir sua força. Mercúrio 
poderá até coloca-la em uma posição constrangedora.

VIRGEM: As coisas ficarão um pouco mais leves e harmo-
niosas neste momento e por isso precisará de bastante 
coesão. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

Processo
dominado

pela
tecelã

Bar do (?),
cenário
de "Os 

Simpsons"

Romance 
da escrito-
ra Jane
Austen

Renata
Capucci,
jornalista
brasileira

(?) Miller,
jogador

de futebol 
americano

Orçamento
Partici-
pativo
(sigla)

Rato, em
inglês

Fécula pa-
ra mingau

Divisões
da reza
do terço

É declarado anual-
mente à
Receita
Federal

"Os (?) Eram Assim", série da
Globo cujo título é inspirado em

sucesso de Ivan LinsCélula-(?):
o início da vida (Biol.) Matéria

expelida
pelo

Kilauea,
no Havaí

Colocar
em perigo
Prefixo de
"adjunto" 

Camada
gasosa 
da Terra
Criatura

Diz-se de
evento

que "fica
para a

história"

Torniquetes

São alivia-
das com 

analgésicos

"(?) sangue", pedido
de hemocentros

Espécie de
peneira

Ferro, em
inglês

Área de 
atuação de
estilistas
Fobias

Espírito
infantil

Botão de
rádios

represen-
tado por 

duas linhas
verticais
paralelas

Daniel
Dias ou 

César Cielo

A notícia
que ofe-

rece boas
perspec-

tivas
A candidata
aprovada
pelo voto

Condição
do fruto

com bolor

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Profissional
de hotéis

Relativo à
reta que
mede o
dobro
do raio
(Geom.)

As pesso-
as que

esbanjam
dinheiro

Não (?)
nem desa-
tar: nada
resolver

"Décadence 
(?) 

Élégance", 
sucesso de 

Lobão
Dissimu-

lada;
falsa

AA
MISTERIOS

MEMORAVEL
PROMISSORA
OSCOV
SUFRAGADA
TRERATV

PODRESAGU
DIAMETRAL
EDMODARC

ARRUMADEIRA
EREIRON
NADADORTI
DOPAVEC

PAUSASONSA

D

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

LIBRA: Terá força estabilizadora a seu favor neste 
momento interessante, já o planeta Saturno poderá dar 
grandes benefícios a você. 

ESCORPIÃO: Não demonstrará satisfação com tudo o 
que está acontecendo em sua vida, principalmente no 
que tange a problemas. 

SAGITÁRIO: Uma forte carga relacionada a paixão, deve 
ser mantida o mais forte possível. O planeta Mercúrio 
deixará em você mais fraco.

CAPRICÓRNIO: Avaliar as coisas com uma forte composi-
ção de ideias fará você ficar muito mais próxima daquilo 
que acredita ser a solução. 

AQUÁRIO: Sua habilidade para controlar condições que 
incomodam muito o que vir a acontecer no seu dia. O 
elemento Ar te ajudará e muito.
 
PEIXES: A água irá te favorecer para que tenha uma 
conduta amigável e muito mais amorosa neste momento. 
O planeta Vênus trará alguns benefícios para você.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - J.K. Rowling 
imagina que uma pitada 
de Harry Potter pode aju-
dar as famílias confinadas 
em suas casas durante a 
pandemia de coronavírus. 
A autora criou o site www.
harrypotterathome com, 
que traz jogos, quiz e ou-
tros tipos de atividades.

J. K. Rowling também 
fez uma parceria com a 
plataforma de audiolivros 
Audible e com a OverDrive, 

J. K. Rowling cria site ‘Harry Potter at 
Home’ para crianças em quarentena

FOTO: REPRODUÇÃO

que fornece e-books para 
bibliotecas, para liberar o 
acesso ao primeiro volu-
me de sua série best-seller: 
Harry Potter e A Pedra Fi-
losofal.

As editoras de Rowling 
na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, a Bloomsbury e a 
Scholastic, vão contribuir 
com material para o novo 
site - e também vão disponi-
bilizar o conteúdo em seus 
próprios portais.

“Os professores, pais e 
cuidadores que estão traba-
lhando para manter a vida 
das crianças o mais normal 
e feliz possível enquanto 
estamos todos trancados 
merecem um pouco de ma-
gia”, disse J. K. Rowling em 
um comunicado. “Espero 
que iniciativas como essas 
ofereçam às crianças e tam-
bém aos adultos uma dis-
tração alegre durante este 
isolamento forçado”.
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ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

CLASSIFICADOS

Vende-se

Cursos

IMÓVEIS

SERVIÇOS

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

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
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

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

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
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

CONTRATA

Requisitos: Ensino Fundamental

Para atuar nas áreas
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Enviar currículo - a/c Eliana Queiroz - 
Rua Nova Guataporanga, 366 – 

Bairro Cumbica – Guarulhos/SP – 
CEP: 07180-050 ou para o 

e-mail: equeiroz@tbl.com.br

EMPREGO

Contrata-se
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 
Divulgue sua 
empresa em 
Divulgue sua 

nossas redes 
empresa em 
nossas redes 
empresa em 

sociais!

www.fmetropolitana.com.br

(11) 94805-7644
comercial@fmetropolitana.com

ACE abre enquete para entender comportamento 
do empresário diante da quarentena

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos abriu uma enque-
te virtual para avaliar qual 
será o comportamento do 
empresariado local durante a 
crise que fechou as portas dos 
serviços não essenciais e que 
já causa impacto negativo nos 
comerciantes.

O objetivo, segundo o presi-
dente Silvio Alves, é ter subsí-
dios reais sobre as medidas que 
cada empresário tomará diante 
da quarentena. “Nós já ouvi-
mos sobre casos de empresá-
rios que deverão pedir prorro-
gação de pagamentos, mas se a 
crise persistir por muito tempo 
pode haver demissões e outros 
refl exos negativos”, afi rmou, 

destacando que as informações 
devem embasar as ações da en-
tidade no sentido de auxiliar as 
empresas.

A enquete é gratuita e o pre-
enchimento é simples e rápido. 
O link do levantamento está 
disponível na página da ACE-
-Guarulhos no Facebook. É 
possível participar até o próxi-
mo domingo, 5/04. A enquete é 
aberta a todos os empresários, 
associados ou não à entidade.

 “O ineditismo deste surto 
e de seus efeitos sobre a saúde 
pública e a economia nos de-
safi a a cada dia. Só com infor-
mações reais, dos próprios em-
presários, teremos condições 
de tomar as melhores atitudes”, 
completou o presidente.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

Justiça acata solicitação da prefeitura e determina 
suspensão de carreata contra a quarentena
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo determinou ontem a 
suspensão do evento deno-
minado Carreata Geral de 
Guarulhos, que aconteceria 
nesta quinta e sexta-feira (03) 
e que vinha sendo comparti-
lhado nas redes sociais, con-
vidando pessoas para protes-
tarem contra a quarentena 
estabelecida na cidade e a 
suspensão do funcionamento 
dos comércios não essenciais 
por conta do coronavírus.

De acordo com a ação 
civil pública requerida pela 
Prefeitura de Guarulhos, a 

conduta dos manifestantes 
poderia, em tese, caracteri-
zar crime de infração de me-
dida sanitária preventiva, 
previsto no art. 268 do Có-
digo Penal. Além disso, ela 
autoriza ainda que o muni-
cípio de Guarulhos utilize o 
poder de polícia, realizando 
todos os atos que entender 
necessários e razoáveis para 
evitar a aglomeração de pes-
soas no local designado para 
ocorrer o evento. 

Equipes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no, além da Guarda Civil 
Municipal e da Polícia Mi-

Apas negocia com fornecedores para supermercados 
oferecerem produtos com preço justo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após diversas no-
tifi cações e questionamentos 
sobre preços altos, a Associa-
ção Paulista de Supermerca-
dos (Apas), informou que devi-
do à alta procura de produtos, 
muitos fornecedores e indús-
trias estão praticando preços 
abusivos, chegando a mais de 

50% em frutas, legumes, arroz, 
feijão, leite, entre outros.

A associação está traba-
lhando para negociar com os 
fornecedores e trazer preços 
mais justos para o consumi-
dor, e reforçou ainda para 
que a população compre ape-
nas o necessário, sem fazer 

estoque de suprimentos em 
casa, pois assim ajuda a redu-
zir os preços.

Segundo a Apas, os super-
mercados não devem aumen-
tar suas margens de lucro 
em respeito ao consumidor, 
e alegou que aumentos injus-
tifi cados nunca serão aceitos. 

Quarentena
A Prefeitura de Guaru-

lhos decretou o fechamen-
to dos comércios não essen-
ciais em decreto publicado 
no Diário Ofi cial do dia 19 
de março com o objetivo de 
conter a disseminação do 
coronavírus na cidade, já 
que se trata de uma doença 
com grande poder de con-
taminação.

litar, se dirigiram ao local 
marcado para encontro dos 
manifestantes.
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