
Forças de Segurança vão às 
ruas pelo isolamento social
Neste sábado (04), equipes das corporações estarão no Lago dos Patos e em diversas praças e locais públicos da cidade, para dispersar 
aglomerações e prestar esclarecimentos sobre medidas de prevenção necessárias para se evitar o contágio pelo coronavírus Pág. 7
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Confi ra séries clássicas 
para assistir na 

quarentena

Saiba como manter os pets 
ativos e saudáveis durante 

o afastamento social

Meu Pet Pág. 11
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Cotações Selic (ano)
3,75% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Além de acolher a população em situação de rua, o serviço 

capacita e mostra que é possível retornar ao mercado de trabalho”, 
Alex Viterale, secretário de Desenvolvimento e Assistência SocialEuroBovespa Dólar

+1,14%
R$ 5,32

-3,76%
69.537

44% reprovam atuação de Bolsonaro no combate ao coronavírus Pág. 4

Dados da “Pesquisa XP com a População” revelam, ainda, que 29% enxergaram o desempenho do presidente como “ótimo ou bom” e 21%, como “regular”
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Em 2 meses, IDGT melhora o Em 2 meses, IDGT melhora o 
atendimento e a estrutura do atendimento e a estrutura do 
Hospital Pimentas-BonsucessoHospital Pimentas-Bonsucesso

+1,33%
R$ 5,78
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CORES - E o colorido e perfume das flores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Séries clássicas para assistir durante 
a quarentena do coronavírus

ACONTECE

Em tempos de isolamen-
to social por causa do peri-
go iminente da pandemia do 
novo coronavírus, a tão rele-
gada cultura é um caminho 
para aproximar as pessoas, 
fazer com que se divirtam, se 
distraiam e adquiram mais co-
nhecimento. Confira algumas 
opções de séries antigas para 
aliviar a quarentena. 

A primeira é “Jeannie É 
um Gênio” que estreia no 
dia 6 de abril, na TV Cultura. 
Em uma missão, o Capitão 
Nelson, que é astronauta, en-
contra uma garrafa diferente, 
que desperta sua curiosidade. 
Ele a abre e de dentro sai Je-
annie. Feliz por ser libertada, 
a garota, que é uma “gênia”, 
quer retribuir o capitão, afir-
mando que irá servi-lo, reali-
zando todos os seus desejos. 
Mais que um presente, o mi-
litar terá muito trabalho com 
seu segredo. Na emissora 
também começou a ser exibi-
da nesta semana “A Feiticei-
ra”. As histórias diárias de um 
casal classe média americana, 
ela é Samantha, uma feiticeira 
que tenta ao máximo ser uma 
simples dona de casa. Ele é 
James, jovem publicitário que 

não gosta nada de sua mu-
lher usar seus poderes.

Nesses tempos de pan-
demia de coronavírus, muita 
gente lembrou do rabugento 
Dr. House. Pois essa é uma 
das séries que vale indicar, 
ela está completa na Amazon 
Prime Vídeo. Pessoa muitas 
vezes insuportável, mas sem-
pre brilhante em suas solu-
ções para casos médicos, o 
Dr. Gregory House gosta de 
ser direto em suas avaliações, 
seja com seus pacientes, seja 
com seus subordinados.

Outra série antiguinha que 
está no catálogo da Netflix é 
Três É Demais. Produção mos-
tra o dia a dia do viúvo Danny 
Tanner, que precisa cuidar das 
três filhas, D.J., Stephanie e 
Michelle. Para isso, conta com 
a ajuda do seu melhor ami-
go, Joey Gladstone, e de seu 
cunhado, Jesse.

Outro que está no YouTube 
é o seriado britânico Mr. Bean, 
que é protagonizada por Ro-
wan Atkinson. Difícil não rir 
com as trapalhadas desse su-
jeito de fisionomia e trejeitos 
engraçados, que consegue 
transformar a mais simples si-
tuação em algo surreal.

FOTO: DIVULGAÇÃO

casos, o que elevou a quantidade total para 
79.696. Os Estados mais afetados continuam 
sendo Baviera, onde fica localizada a cidade 
de Munique, Renânia do Norte-Vestfália, que 
abriga cidades como Düsseldorf e Colônia, e 
Baden-Württemberg, cuja cidade polo é Es-
tugarda (Stuttgart, em alemão).

A incidência de contágio nacional está em 
torno de 96 pessoas infectadas por 100 mil 
habitantes. 

e da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana (SBRH).

De acordo com a SBRH, os casos indivi-
duais devem ser discutidos com o médico, 
uma vez que existem situações especiais 
onde adiar o tratamento de infertilidade 
representaria prejuízo nas chances futuras 
de gestação. 

A Alemanha ultrapassou a barreira das mil 
mortes em decorrência do coronavírus. Com 
as 145 vítimas registradas nas últimas 24 ho-
ras, o país chegou à marca de 1.017 mortos, 
segundo informações do Instituto Robert 
Koch, centro nacional responsável pela epi-
demiologia. As novas informações também 
apontam que o número de casos confirma-
dos segue aumentando. No mesmo perío-
do analisado, foram registrados 6.174 novos 

O Google lança nesta sexta-feira (03) um 
novo recurso que poderá ajudar autoridades 
a saber se políticas de distanciamento social 
estão sendo seguidas em meio à pandemia 
do coronavírus. Com dados de localização 
de usuários obtidos em mais de 130 países, a 
empresa publica a primeira versão dos Rela-
tórios de Mobilidade Comunitária, mostrando 
como está a movimentação das pessoas em 
diferentes tipos de locais, como parques, lo-
jas, locais de trabalho e residências. Aqui no 
Brasil, além de dados centralizados sobre o 
País, haverá números específicos sobre cada 
um dos 26 Estados, além do Distrito Federal.

“Já usamos dados agregados e anôni-
mos que indicam a movimentação em de-

A Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) orientou nesta sexta-feira 
(03) que sejam adiados os tratamentos de 
reprodução humana assistida até que a 
crise em saúde relacionada ao novo coro-
navírus esteja controlada. A orientação é 
em apoio às recomendações da Sociedade 
Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) 

Alemanha supera a marca de mil mortos por coronavírus

Ferramenta do Google vai medir movimentação de pessoas

Anvisa orienta adiamento de procedimentos de reprodução assistida

terminados lugares, como vias de trânsito 
intenso ou restaurantes”, explica a empresa, 
em comunicado assinado por Jen Fitzpa-
trick, vice-presidente da área de mapas, e 
Karen De Salvo, diretora de saúde do Goo-
gle. “Os relatórios vão conter informações 
sobre o que mudou agora que as pessoas 
estão trabalhando de casa, tomando medi-
das para que a curva da pandemia deixe de 
ser ascendente e se transforme numa linha 
plana.” A expectativa é de que autoridades 
compreendam não só se a movimentação 
caiu ou subiu, mas também se é necessário, 
por exemplo, colocar mais ônibus ou trens à 
disposição, para evitar que os passageiros se 
aproximem durante a viagem.
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COMUNICADO IMPORTANTE
Queridos amigos, clientes e funcionários, tendo em vista a atual situação 
do Coronavírus 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 Coronavírus 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



4 Sábado e domingo, 4 e 5 de abril de 2020

NACIONAL www.fmetropolitana.com.br

Governo Bolsonaro tem 42% de avaliação 
‘ruim’ ou ‘péssima’ em abril, diz pesquisa
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A reprovação ao 
governo do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, atingiu 42% 
em abril, depois de alcançar 36% 
em março, de acordo com edição 
extra da “Pesquisa XP com a Po-
pulação”, realizada pela institui-
ção em parceria com o instituto 
Ipespe. É o maior nível de ava-
liações ruins ou péssimas desde 
o início do mandato, mas ainda 
estável no limite da margem de 
erro da pesquisa, de 3,2 pontos 
porcentuais.

A proporção da população 
que avalia o governo como “óti-
mo ou bom” caiu de 30% para 
28% no período, também estável 
dentro da margem. Nominal-
mente, é a primeira vez que a 
taxa fica abaixo do nível dos 30%.

A pesquisa incluiu um ques-
tionário especial sobre a pande-
mia do coronavírus no País. A 
atuação de Bolsonaro no comba-
te ao vírus foi considerada “ruim 
ou péssima” por 44% da popula-
ção, enquanto 29% enxergaram 
o desempenho do presidente 
como “ótimo ou bom” e 21%, 
como “regular”.

Ele tem a avaliação mais 
negativa entre todos os atores 
pesquisados. A aprovação da atu-
ação do presidente está empata-
da na margem de erro com a do 
Congresso (30%), da população 
(34%), e do Supremo Tribunal Fe-
deral (29%), mas bem abaixo da 

Aprovação do Ministério da Saúde vai 
de 55% para 76%, aponta Datafolha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nova pesquisa do 
Datafolha divulgada nesta sexta-
-feira (03), mostra que a aprova-
ção dos brasileiros ao Ministério 
da Saúde, liderado por Luiz Hen-
rique Mandetta, subiu 21 pontos 
percentuais (p.p), de 55% na pes-
quisa anterior, feita entre 18 e 20 
março, para 76% na divulgada 
hoje, cujas entrevistas aconte-
ceram por telefone entre 1º e 3 
de abril. O levantamento ouviu 
1.511 pessoas e tem margem de 
erro de três pontos porcentuais.

Também cresceu a reprova-
ção à maneira como o presidente 
Jair Bolsonaro tem agido na crise 
causada pelo coronavírus. Na pes-

do ministro da Saúde, Henrique 
Mandetta (68%), dos governado-
res (59%), do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes (37%) e dos 
profissionais da saúde (87%).

A pesquisa também captou 
deterioração nas expectativas 
para o restante do mandato de 
Bolsonaro.

A proporção da população 
que espera que o governo dele 
seja “ruim ou péssimo” avançou 
de 33% para 37%, enquanto a 
avaliação “ótima ou boa” recuou 
de 38% para 34%.

“O que estamos vendo é que 
Bolsonaro mantém esse núcleo 
de apoio em torno de 30% e isso 
é o que ele precisa para chegar 
até 2022. Não esperamos mu-

dança no comportamento dele”, 
disse o head de Macro Sales e 
Análise Política da XP, Richard 
Back, em webinário de divulga-
ção da pesquisa.

Ao mesmo tempo, a avalia-
ção dos governadores disparou 
e a proporção que considera os 
governos dos chefes de Estados 
como positiva subiu de 26% para 
44%, enquanto a avaliação nega-
tiva derreteu de 27% para 15%.

A pesquisa ouviu 1.000 pes-
soas, por telefone, entre os dias 
30 de março e primeiro de abril.

A amostragem leva em conta 
sexo, região, idade, tipo de cida-
de, religião, porte do município, 
ocupação, nível educacional e 
renda. 

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO quisa anterior, 33% reprovavam o 
trabalho do presidente na crise, 
parcela que agora é de 39% dos 
entrevistados, variação no limite 
da margem de erro. A aprovação 
de Bolsonaro variou de 35% para 
33%, e a avaliação de que o presi-
dente é “regular” foi de 26% para 
25%, ambas dentro da margem 
de erro, indicando estabilidade.

O presidente e o ministro 
têm se antagonizado em relação 
às medidas de isolamento social 
aplicadas por governadores e 
prefeitos. Nesta quinta-feira (02), 
em entrevista à rádio Jovem Pan, 
Bolsonaro disse que “falta hu-
mildade” ao ministro da Saúde.

FOTO: FREDERICO BRASIL/ESTADÃO

Doria lança ensino pela TV e por celular 
para 3,5 milhões de alunos de São Paulo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador João 
Doria anunciou nesta sexta-feira 
(03) o lançamento do Centro de 
Mídias da Educação de SP (cen-
trodemidiasp.educacao.sp.gov.br), 
uma plataforma que vai permitir 
que os estudantes da rede estadu-
al tenham acesso gratuitamente a 
aulas ao vivo, videoaulas e outros 
conteúdos pedagógicos durante o 
período do isolamento social pro-
vocado pelo combate à covid-19.

“O Centro de Mídias SP, por 
meio de plataforma digital e da 
TV Cultura, vai permitir que os 
3,5 milhões de alunos da rede pú-
blica tenham acesso ao ensino de 
qualidade com professores e es-
pecialistas da Secretaria da Edu-
cação”, disse Doria.

As aulas estão suspensas des-
de o dia 23 de março como me-
dida de controle à propagação do 
coronavírus. Como a Seduc ante-
cipou o período de férias e recesso 

escolar, neste momento é impor-
tante que os estudantes acessem 
e conheçam as ferramentas para 
se familiarizarem. As aulas que 
contarão como dias letivos reco-
meçam no dia 22 de abril.

O download do Centro de 
Mídias SP está disponível para os 
sistemas Android e IOS. Para ter 
acesso, estudantes e professores 
da rede estadual terão de fazer o 
login com os mesmos dados usa-
dos na Secretaria Escolar Digital 
(SED). O aplicativo foi desenvolvi-
do pela IP.TV e doado à Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc), 
durante a suspensão das aulas.

Além da ferramenta que vai 
viabilizar o ensino presencial me-
diado por tecnologia, o Governo 
de São Paulo também fechou um 
contrato com a TV Cultura, que 
vai transmitir as aulas por meio 
do Canal digital 2.3 - TV Cultura 
Educação.

Delegacia Eletrônica começa a registrar violência doméstica
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou nesta 
sexta-feira (03) que a Delegacia 
Eletrônica (www.delegaciaele-
tronica.policiacivil.sp.gov.br) 
começou a registrar casos de 
violência doméstica em São 
Paulo. O serviço é mais uma 
ferramenta disponibilizada 
pelo Governo de São Paulo 
para proteger as mulheres.

O atendimento presencial 
prossegue normalmente nas 
134 DDMs (Delegacia de Defe-
sa da Mulher) do Estado, mas 
agora as vítimas desse tipo de 
crime têm a opção digital para 

buscar ajuda e se defender dos 
agressores.

“Nós temos tido em São Paulo 
uma posição de defesa intransi-
gente das mulheres que são víti-
mas de agressões ou de ameaças, 
onde quer que seja. Acrescenta-
mos a possibilidade do registro 
do boletim de ocorrência de for-
ma eletrônica. Dado o aumento 
do isolamento social, nós estamos 
atentos para a proteção das mu-
lheres dentro das suas casas”, dis-
se Doria, durante entrevista cole-
tiva no Palácio dos Bandeirantes, 
com a participação do Secretário 
da Segurança Pública, General 

João Camilo Pires de Campos.
Assim como nos demais 

casos registrados pela delegacia 
eletrônica, os boletins de vio-
lência doméstica passarão por 
uma triagem e serão encami-
nhados às DDMs corresponden-
tes à região de cada ocorrência. 
Nas cidades que não possuem 
uma DDM, a ocorrência será di-
recionada à delegacia territorial 
correspondente à residência da 
vítima. Caberá aos delegados e 
delegadas responsáveis provi-
denciar as diligências e perícias 
necessárias, assim como entrar 
em contato com as vítimas.
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IDGT melhora o atendimento e a estrutura do 
Hospital Pimentas Bonsucesso em apenas 2 meses
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em apenas dois 
meses, contabilizados a parir 
de 1º de fevereiro o Instituto 
de Desenvolvimento de Ges-
tão, Tecnologia e Pesquisa em 
Saúde e Assistência Social 
(IDGT) melhorou a qualidade 
e o atendimento do Hospital 
Municipal Pimentas Bonsu-
cesso (HMPB), beneficiando 
pacientes e funcionários.

As melhorias foram em 
diversas áreas e, com o apoio 
da prefeitura, o IDGT trabalha 
para que todos os equipamen-
tos do HMPB estejam disponí-
veis para uso. Hoje, voltaram 
ao pleno funcionamento o 
raio-X, o mamógrafo e o tomó-
grafo. As imagens estão sendo 
geradas digitalmente, por meio 
do PACs (Sistema de Comu-
nicação e Arquivamento de 
Imagens), agilizando a visuali-
zação desses exames. As cópias 
impressas continuam sendo 
feitas. A Gerência de Operações 
ainda conseguiu repor para uso 
quatro cardioversores, quatro 
respiradores e quatro monito-
res multiparâmetros.

Em tempos de pandemia, 
o HMPB criou um protocolo 

para atendimento de casos 
suspeitos do covid-19 e esta-
beleceu planos de contenção 
para todas as áreas do hospi-
tal. Atualmente, há 17 leitos 
de UTI com respiradores pre-
parados para receber pacientes 
com coronavírus. Além disso, 
existe um diálogo permanente 
entre a prefeitura e a adminis-
tração do HMPB para que a 
população possa ser atendida 
da maneira mais adequada.

O IDGT também tem inves-
tido na contratação de profis-
sionais para atender cada vez 
melhor. Já foram, por exem-
plo, colocados novos médicos 

na pediatria, ortopedia, clíni-
ca médica e no tratamento do 
covid-19. Outro ponto: uma 
ação concentrada no setor de 
oftalmologia, com cirurgias no 
HMPB, estava marcada, mas 
foi temporariamente adiada de-
vido a pandemia.

Para oferecer mais confor-
to aos pacientes, o IDGT locou 
novas peças para o enxoval 
do HMPB. Foram disponibi-
lizados 200 lençóis de maca, 
300 camisolas, 300 toalhas de 
banho, 500 lençóis de cama e 
50 cobertores para recém-nas-
cidos. Além disso, o instituto 
implantou o serviço de hote-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Insumos e alimentação
O bom andamento de uma unidade de saúde passa ainda 

pelo abastecimento regular de insumos, medicamentos e mate-
riais médicos. Hoje, segundo o IDGT, este fluxo está regularizado.

A alimentação oferecida a funcionários e pacientes também 
foi reforçada. Hoje, são servidas quatro refeições diariamente 
(café da manhã, almoço, jantar e ceia). Além disso, o cardápio 
foi aperfeiçoado às necessidades nutricionais e agora conta com 
variedade em proteínas, vegetais e grãos.

Além disso, o instituto passou a entregar cestas básicas de 
melhor qualidade e com mais itens na casa dos colaboradores. 
Antes, elas precisavam ser retiradas no centro de distribuição.

A manutenção preventiva e corretiva do hospital, que vem 
sendo feita diariamente por equipes especializadas, também tem 
recebido atenção especial. Os elevadores estão sendo tratados 
com o mesmo cuidado e, em breve, neles serão implantados te-
clados antivandalismo.

Entre as melhorias, ainda pode ser destacada a implantação 
e o desenvolvimento do protocolo e sistema de classificação de 
risco e a eleição da CIPA 2020. Já na parte de humanização, uma 
das novidades foi a criação dos “Aniversariantes do Mês”, com o 
tradicional “Parabéns a você” e um bolo para os colaboradores.

laria, com equipes especiali-
zadas executando a limpeza 
dos leitos e a colocação de en-
xovais higienizados. Para este 
serviço foram contratados 14 
colaboradores.

Já para aperfeiçoar o con-
trole de acesso ao hospital, o 
instituto manteve o quadro de 

funcionários e contratou mais 
12 colaboradores que estão 
atuando em postos 24 horas 
e dois em postos de 12 horas. 
Também está em estudo a re-
novação da tecnologia para o 
monitoramento eletrônico e 
controle de acesso de várias 
áreas de HMPB.

Serviço de Acolhimento Bambi reinsere ex-detento no mercado de trabalho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Há pouco mais de 
um ano o pernambucano J.R.S., 
de 54 anos, conseguiu dar a vol-
ta por cima e mudar o rumo da 
sua vida quando foi morar no 
Serviço de Acolhimento Insti-
tucional Adulto Masculino do 
Parque Residencial Bambi, um 
serviço de execução indireta 
da Prefeitura de Guarulhos em 
parceria com a organização da 
sociedade civil Núcleo Batuíra. 
Ele chegou lá sem documentos, 
depois de ter cumprido pena de 
25 anos de reclusão e de viver 
anos perambulando pelas ruas 
do Centro, com problemas de 
alcoolismo e machucado. Rea-
bilitou-se e, desde meados de ja-
neiro, é ajudante-geral em uma 
transportadora do município.

J.R.S. se diz contente por es-

tar trabalhando com a carteira 
assinada e já planeja os próxi-
mos passos. “Estou feliz, graças 
a Deus. É ótimo trabalhar e já 
tenho amizade com bastante 
gente na transportadora. Tenho 
plano de arrumar um quarto 
para morar e continuar traba-
lhando”, disse o assistido, que 
também elogiou o Serviço de 
Acolhimento. “Eu adoro este 
lugar, que tem respeito com a 
gente e ajuda em tudo que pre-
cisamos”, afirma.

A superação é fruto das atri-
buições do Acolhimento que 
cuidou do assistido, providen-
ciando documentação e prótese 
dentária. Além disso, a equipe 
profissional do Acolhimento 
estimula, orienta e encaminha 
os acolhidos aos cursos ofereci-

dos pelo projeto Nova Chance, 
da Prefeitura, e depois às vagas 
de emprego.

Cerca de 150 pessoas já fo-
ram beneficiadas pelo Nova 
Chance – parceria da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social (SDAS) com a Asso-
ciação Paulista de Supermerca-
dos (Apas), o Fundo Social de 
Solidariedade e o Núcleo Batu-
íra - que promove capacitação 
na área de alimentação como o 
curso de panificação artesanal 
com ênfase em pizza e esfiha, 
oferecendo certificado. O cur-
so é voltado prioritariamente 
às pessoas em situação de rua 
acolhidas pelo serviço para que 
sejam reinseridas na sociedade 
e no mercado de trabalho.

“Eles têm o viés de acolher 

e de trabalhar a autonomia e 
independência dos assistidos. 
Assim, destaco a implantação 
do projeto Nova Chance nos 
acolhimentos, que tem como 
princípio fundamental a for-
mação dos assistidos e sua 
posterior inserção no mercado 
de trabalho. Além de acolher a 
população em situação de rua, 
o serviço capacita e mostra que 
é possível retornar ao mercado 
de trabalho através de uma atu-
ação célere, responsável e com-
petente”, afirmou o secretário 
de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, Alex Viterale.

Já a coordenadora do Acolhi-
mento, a assistente social Rita 
de Cássia Carraro, explicou as 
atividades desenvolvidas com 
os acolhidos. “O local trabalha 

para que os assistidos recriem 
sua autonomia e independência 
com objetivo de que consigam 
retomar sua vida fora do acolhi-
mento e se manter. Realizamos 
rodas de conversas, atendimen-
tos individuais, incentivamos, 
trabalhamos a autoestima e 
também mostramos como se 
comportar em uma entrevista 
de emprego”, disse.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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GCM e polícias civil, militar e rodoviária 
vão às ruas pelo isolamento social
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O grupo institu-
ído pela prefeitura, formado 
pelas forças de segurança da ci-
dade, reunindo a  Guarda Civil 
Municipal (GCM) e as polícias 
civil, militar e rodoviária, está 
com seu efetivo nas ruas em 
apoio às ações de enfrentamen-
to à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (covid - 19), 
prestando orientações à popu-
lação em pontos fixos e mó-
veis, bem como percorrendo a 
cidade com viaturas equipadas 
com mensagens sonoras, de 
forma a reforçar as recomen-
dações sobre a manutenção 
do isolamento em casa e evitar 
aglomerações.

Neste sábado (04), equipes 
fixas e móveis as corporações 
estarão no Lago dos Patos, na 
Vila Galvão, e também em di-
versas praças e locais públicos 
da cidade, com o intuito de dis-
persar aglomerações e prestar 
esclarecimentos sobre medidas 
de prevenção e isolamento so-

Guarulhos tem seis mortes confirmadas 
de coronavírus e 18 sob investigação
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O boletim epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria da Saúde nesta sexta-
-feira (03) mostra que mais 
duas mortes por coronavírus 
(covid-19) foram confirmadas 
na cidade, sendo um homem 
de 60 anos e uma mulher de 
81, totalizando seis óbitos. As 
mortes suspeitas, que podem 
ter sido ocasionadas pela doen-
ça, são 18. O número de casos 
notificados também subiu, de 
1.691 para 1.937.  Destes, 168 
foram descartados, 54 con-
firmados e 1.715 seguem sob 
investigação. Dos novos 12 
casos confirmados, nove são 
homens, com idades entre 22 e 
79 anos, e três são mulheres, de 
28, 43 e 81 anos. No momento, 
168 pessoas estão internadas 
nos hospitais da cidade devido 
ao novo coronavírus. 

Diante deste cenário, que 
só tende a crescer, as ações de 

cial necessárias para se evitar 
o contágio pela doença. Nesta 
sexta-feira, dia 3, a operação 
está sendo mobilizada em co-
mércios nas regiões dos Pimen-
tas, Jardim São João e Taboão, 
entre outros bairros periféri-
cos da cidade. A operação tem 
apoio operacional de agentes 
da Secretaria de Transportes e 

Mobilidade Urbana (STMU).
As denúncias podem ser fei-

tas pela Central de Atendimen-
to da GCM recebeu nos últimos 
dias mais de 200 reclamações 
por aglomerações. A maioria 
das denúncias foi feita por mo-
radores das regiões do Cabuçu, 
Recreio São Jorge, Jardim São 
João, Bonsucesso e Pimentas. 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA 
combate à disseminação da co-
vid-19 aumentam. Nesta quin-
ta-feira (02), a prefeitura lançou 
o programa “Máscaras pela 
Vida”, para que a população 
passe a produzir sua própria 
máscara de proteção de pano, 
para utilizar sempre que neces-
sitar sair de casa.

Em paralelo, a Secretaria de 
Assistência Social junto ao Fun-
do Municipal de Solidariedade 
inicia uma campanha para 
arrecadar tecidos para a con-
fecção de máscaras, que serão 
distribuídas gratuitamente a 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade e para comunidades 
carentes. Empresas ou pessoas 
que quiserem auxiliar na cam-
panha e realizar doações de te-
cidos ou mesmo de máscaras já 
prontas podem entrar em con-
tato com a Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Social 
pelo número (11) 99918-9310. 

Definições
Na ação, agentes da GCM e da SDU, juntamente com demais forças polícias, vão fiscalizar e ini-

bir aglomerações em bares e estabelecimentos comerciais que foram alvo de denúncias nos mais 
distantes bairros da cidade. A medida visa o cumprimento do decreto municipal que determina 
que qualquer estabelecimento comercial não essencial que estiver aberto terá suas atividades sus-
pensas, sendo passível de multa e até perda da licença de funcionamento.

A operação foi definida na manhã desta sexta-feira (3), em reunião comandada pelo secretário 
de Governo, Edmilson Americano, para tratar de ações voltadas à contenção da disseminação do 
novo Coronavírus para os próximos dias.  Na oportunidade, representantes das secretarias de 
Assuntos para Segurança Pública, Governo, Desenvolvimento Urbano e Transportes e Mobilidade 
Urbana, Defesa Civil, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal delinearam novas estratégias de 
apoio à fiscalização de comércios não essenciais e o reforço na orientação sobre a necessidade de 
se manter o isolamento social, inibindo aglomerações em bares e estabelecimentos afins, como 
forma de evitar o contágio.

MPF se reúne com prefeito para discutir medidas para o enfrentamento da pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em reunião vir-
tual solicitada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) para 
discutir as medidas de com-
bate ao coronavírus, o prefeito 
Guti aproveitou a oportunidade 
para solicitar o apoio do órgão 
em duas demandas feitas ao 
governo federal: a disponibili-
zação de 120 mil testes rápidos 
de covid-19 e o envio de R$ 16 
milhões, que serão usados para 
expandir o número de leitos 

hospitalares na cidade. O en-
contro contou com a participa-
ção do secretário de Saúde, José 
Mario Stranghetti, do secretá-
rio-adjunto de Justiça Roger Ce-
sar Bianchi e o procurador da 
República Guilherme Göpfert.

O encontro teve como obje-
tivo discutir a situação atual do 
covid-19 na cidade de Guaru-
lhos e verificar quais os pontos 
precisam ser reforçados para o 
enfrentamento da pandemia 

na região. “A integração entre 
as autoridades e a união de es-
forços nesse momento tão de-
licado são fundamentais para 
superarmos essa pandemia. 
Todas as esferas de atuação 
do Estado brasileiro – federal, 
estadual e municipal – devem 
trabalhar juntas e em harmo-
nia, em benefício da sociedade. 
E o MPF tem um papel muito 
importante para que isso acon-
teça”, afirmou Göpfert.

HGG terá 27 novos leitos para enfrentamento do covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Foi publicada nes-
ta sexta-feira (03) a relação de 
hospitais estaduais que terão 
ampliação de leitos SUS (Sis-
tema Único de Saúde) para o 
enfrentamento ao coronavírus 
na Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP). No Alto Tie-
tê, a capacidade será reforçada 
em 35,1%, com a abertura de 
278 novos leitos em unidades 
de saúde existentes nas cidades 
de Guarulhos, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes e Suzano. 
Desse total, 181 são para inter-
nação de Clínica Médica e 97 
para UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), segundo apurou o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). 

Em Guarulhos o hospital 
contemplado serão HGG com 
quatro novos leitos para Clí-
nica Médica em implantação 
imediata. Outros 23 serão leitos 
de UTI. Assim como no caso 
da Clínica Médica, pela delibe-
ração estadual esses leitos já es-
tão aptos para o uso conforme 
a demanda de pacientes.

Há, ainda, outros 30 leitos 

de UTI que dependem de equi-
pamentos e recursos humanos 
para serem ativados. Não há 
data informada, mas a expecta-
tiva é de que estejam liberados 
em 30 dias.

Essa ampliação de leitos 
será feita com a verba destina-
da pelo Ministério da Saúde 
para uso na RMSP, sendo que 
parte foi destinada aos muni-
cípios que possuem serviços 
próprios de média e alta com-
plexidade – foram destinados 
R$ 4,7 milhões para 10 cidades 
do Alto Tietê – e o restante fi-
cou para as unidades estaduais.

FOTO: LUCY TAMBORINO



Em um mundo totalmente VUCA, 
volátil, incerto, complexo e ambíguo 
ser responsivo é uma questão de ur-
gência e necessidade. 

Responsivo 
Adjetivo: Qualidade de quem se 

adapta ou apresenta evolução frente 
o problema

Estamos diante de um cenário de 
incertezas por conta do novo Coro-
navírus, que já começou a gerar pre-
juízos aos negócios, principalmente 

aos pequenos e médios que ajudam 
positivamente para o crescimento 
do País. Nesse momento precisamos 
compreender as nossas responsabi-
lidades, olhar o cenário e redefi nir 
prioridades e organizar ações cola-
borativas, assertivas e ágeis, que pos-
sam responder com nossos recursos 
aos desafi os conforme eles se apre-
sentem. 

Trouxe cinco perguntas, é impor-
tante que você responda essas per-
guntas para você mesmo antes de 
qualquer coisa:

Qual o tamanho do seu proble-
ma? 

Você precisa entender o quanto o 
Coronavírus tem te afetado e o quan-
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O Ministério da Saúde publicou portaria nesta 
quinta-feira (02) instituindo o programa Brasil 
Conta Comigo. A iniciativa vai organizar a atuação 
de trabalhadores da área da saúde em ações de 
apoio à prevenção e ao combate à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). São abarcados no 
conceito de profi ssionais de saúde os trabalhadores 
das seguintes carreiras: serviço social, biologia, 
biomedicina, educação física, enfermagem, 
farmácia, fi sioterapia e terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, 
nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em 
radiologia. Profi ssionais dessas áreas serão 
colocados em um cadastro geral.

O governo federal deve editar uma Medida 
Provisória (MP) para permitir que empresas do setor 
de turismo e cultura possam prorrogar o reembolso 
de ingressos de shows, eventos culturais e pacotes 
turísticos. O setor é um dos mais afetados pela 
pandemia do novo coronavírus. O anúncio da MP foi 
feito pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, 
em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na 
tarde desta quinta-feira (2). “Essa Medida Provisória 
vai desobrigar a fazer o reembolso imediato, mas 
também obrigando para que essas empresas possam, 
num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, 
elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos 
adicionais ou multas”, explicou. 

ANOTE

Você precisa entender o quanto 
o Coronavírus tem te afetado e o 
quanto isso pode te prejudicar

to isso pode te prejudicar a curto, 
médio e longo prazo.

Quem vai me ajudar a superar 
isso?

Faça uma relação das pessoas que 
podem te ajudar a superar este mo-
mento e abra o jogo para elas.

Qual a saída de emergência? Você 
possui uma reserva fi nanceira? Pode 
mudar o seu modelo de negócio? 
Quão rápido você pode se adaptar as 
mudanças de mercado?

Qual produto ou serviço é o mais 
afetado?

Se você trabalha com diferentes 
canais de vendas e/ou diferentes pro-
dutos, comece AGORA MESMO a 
medir quais deles são mais ou menos 
afetados pela crise.

É bem provável que você tenha 
que fazer alterações na sua estratégia 
de canais e distribuição de produtos 
em uma velocidade absurda. Ter es-
tes números em mãos vão te ajudar a 
tomar decisões mais assertivas.

Quão dedicado você está a supe-
rar isso?

Pode parecer besteira em um 
primeiro momento, mas a sua dedi-
cação (principalmente se você for o 
único gestor do negócio) será alta-
mente responsável pelo sucesso das 
suas ações.

Priorização e assertividade são as 
palavras chaves para passar por essa 
crise. Além disso, a crise traz desa-
fi os, mais também a oportunidade 
de se reinventar. Nesse momento é 
importante escutar os colaborado-
res, clientes e parceiros. Veja o que 
as grandes empresas estão fazendo, 
é provável que eles tenham estudado 
MUITO antes de tomar uma decisão. 
SE REIVENTE HOJE.

Sempre lembrando que propósito 
de marca é mais que um discurso bo-
nito, é ação, marcas são como pesso-
as e precisam se comunicar com pes-
soas. É fundamental trazer sempre o 
aspecto humano para as ações.

É urgente sermos 
responsivos

diretor Executivo da 
Agência Édigital e Diretor 
de Comunicação e 
Marketing da 
ACE-Guarulhos

LUCAS FELIPE

PONTO
DE VISTA

Agência Édigital e Diretor 

DE VISTA
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Prefeitura disponibiliza conteúdo 
educacional, esportivo e cultural online

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Como forma de 
oferecer entretenimento aos 
munícipes durante o período 
de quarentena, a Prefeitura de 
Guarulhos disponibiliza em 
seu canal oficial no Youtube 
conteúdo online sobre educa-
ção, cultura e esporte. A ação 
faz parte de um conjunto de 

Drive-Thru Solidário no Bosque Maia 
recebe doações neste final de semana

medidas adotadas pela gestão 
pública para promover o iso-
lamento social e, dessa forma, 
combater a transmissão do 
novo Coronavírus na cidade.

Os conteúdos foram elabo-
rados por professores e voluntá-
rios, com todo o carinho e aten-
ção, para que tanto as crianças 
quanto os jovens e adultos 
possam aprender, se divertir e 
se encantar. Além disso, a ini-
ciativa também tem como obje-
tivo oferecer material de estudo 
para os alunos sobre todas as 
atividades coletivas que acon-
tecem nas unidades dos CEUs, 
como aulas de inglês, esportes, 
artesanato, entre outras, e dos 
cursos de música do Conser-
vatório e do Centro Municipal 
de Educação e Artes – Cemear. 
Dessa forma, os participantes 
dessas atividades se mantêm 
estimulados, informados e 
sempre atualizados.

Na playlist Canal 360, é pos-
sível acessar as aulas das tur-
mas do Projeto Ateliê Musical 
e apresentações dos professores 
de música, bem como aulas 
de inglês sobre diferentes con-
teúdos gramaticais, contação 
de histórias, atividades físicas 
para manter o corpo em forma, 
artesanato para distrair e criar 
artigos e muito mais.

Já no Culturando em Casa, 
o material disponível dialoga 
com a necessidade de estudo 
dos alunos dos cursos de ins-
trumentos do Conservatório de 
Guarulhos, mas também ofere-
ce apresentações musicais de 
professores e alunos, entre ou-
tras atividades culturais de di-
ferentes linguagens artísticas.

Para conhecer o conteúdo 
das playlists Canal 360 e Cultu-
rando em Casa, acesse: https://
www.youtube.com/channel/
UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura rea-
liza neste sábado e domingo, 
dias 4 e 5, das 8h às 17h, um 
Drive-Thru Solidário na tenda 
instalada em frente ao Bosque 
Maia (avenida Paulo Faccini, 
s/nº) para arrecadar doações 
de alimentos, água, produtos 
de higiene e limpeza. Essa 
ação faz parte das iniciativas 
da administração municipal 
em atenuar os efeitos da pan-
demia do coronavírus.

As doações serão entregues 
à população necessitada, o que 

inclui pessoas que não estão 
podendo trabalhar por conta 
do isolamento social para con-
ter a disseminação do novo co-
ronavírus (covid-19). A ação é 
coordenada pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social e pelo Fundo Social 
de Solidariedade.

No local, as pessoas po-
derão deixar as doações sem 
sair do carro, já que servido-
res da prefeitura irão buscá-
-las nos veículos para evitar 
aglomeração. 

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA
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ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na hora 
de socializar. 

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momen-
to tão importante para você, sendo assim tudo estará 
muito melhor equilibrado. 

CÂNCER: Poderá vir a se sentir muito bem com isso, po-
rém haverá uma bonita e alegre situação para você. Com 
o devido amor você irá passar com muita tranquilidade.
 
LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: O seu sentido voltado para o que for mais 
estruturado trará alguns benefícios. Deixe-se levar por 
coisas e não por sentimentos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Camp (?),
estádio do
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3/man — nou. 5/bases — cocar. 6/sururu.

 LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão. 

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida.

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão ficar mais evidentes neste período. Júpiter fará 
o possível para mostrar que está desconcertado.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Irá se comportar de forma mais independente 
com atos de liberdade, muito por causa de coisas que 
você não pode prever. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Em 
Mercúrio tudo ficará bem mais atrapalhado.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Roger Taylor, 
baterista do Queen, decidiu 
interagir com seus seguido-
res do Instagram durante 
a quarentena convidando 
músicos renomados para se 

Roger Taylor, do Queen, promove tutoriais 
de bateria pelo Instagram quarentena
FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

apresentar, em seu perfil da 
rede social, com tutoriais e 
dicas para a bateria

Seu primeiro convidado 
foi Taylor Hawkins, bate-
rista do Foo Fighters, que 

mostrou numa gravação de 
um minuto em sua casa, 
nos Estados Unidos, como 
fazer uma batida no instru-
mento. O artista não pou-
pou elogios à Roger Taylor 
e disse que foi um “aluno” 
do veterano.

“Pensei em fazer um pe-
queno tutorial para passar o 
tempo e trazer diversão nes-
se tempo louco que estamos 
vivendo”, disse.

Matt Cameron, baterista 
do Pearl Jam, também cola-
borou. “Espero que todos es-
tejam protegidos, se ajudan-
do e em casa”, disse ele antes 
de mostrar como fazer uma 
boa execução das notas.

Nesta quarta-feira, 1º, foi 
a vez de Stephen Perkins, 
conhecido por ser um dos 
membros fundadores da 
banda de rock Jane’s Addic-
tion, em 1985.

Antes de começar, ele 
lembrou que o primeiro 
show de rock que assistiu 
foi do Queen, em 1980, e 
foi no evento, ao assistir a 
Roger Taylor, que o músico 
“abriu a mente” para seguir 
na carreira de baterista.
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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

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
(Fem/Masc.) de 25 a 40 
anos, C/Exp. em  Word 
e Excell, Salario   R$ 
1.570,00 +  Vr+ Vt + Cesta 
basica. Enviar  C.V  p/ 
elaine@renosul.com.br

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

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

EMPREGO

Contrata-se

APTO. 
Trav. Timóteo Penteado 
- R$ 48.000 de entrada 
+ parc.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/  
94766-8525
TERRENO 5X25 
Pq. Primavera 18.000 mil 
tenho várias metragens. F.  
96020-8559/  98210-7398

Pets na quarentena: saiba como mantê-los ativos e 
saudáveis sem descumprir as regras de afastamento social
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em tempos de 
quarentena, mudanças de 
rotina são de suma impor-
tância e a situação também 
afeta os animais de esti-
mação. Passeios na rua são 
necessários, mas devem ter 
duração reduzida e é preciso 
tomar alguns cuidados na 
volta para a casa, orienta a 
veterinária Adriana Souza 
do Santos, da AmahVet, clí-
nica veterinária.

Segundo ela, uma mudan-
ça abrupta na rotina do animal 
não é recomendada, pois pode 
causar estresse ao bichinho, 
sobretudo se o pet não faz as 
necessidades dentro de casa. 
“Um cão, por exemplo, que 
tem uma rotina de sair e fazer 
as necessidades durante o pas-
seio, ao simplesmente deixa de 
ir passear, pode se recusar a fa-
zer coco e xixi dentro da casa 
ou quintal. O problema é que, 
assim como ocorre com os se-
res humanos, conter as neces-
sidades fisiológicas por muito 
tempo pode causar infecções 
prejudiciais à saúde”, alerta.

Por isso, segundo a espe-
cialista, não podemos isolar 
os pets ou deixar de manter 
contato com eles, salvo se o 
tutor for diagnosticado com 
coronavírus. “Cães e gatos não 
transmitem covid-19 para os 
humanos de forma direta, mas 
se uma pessoa estiver com o ví-

rus nas mãos e acariciar o pet, 
outra pessoa que tiver contato 
com o mesmo animal poderá 
se infectar”, explica. “Por essa 
razão, todo método preventivo 
é válido, além disso não descar-
tamos a possibilidade de uma 
nova mutação desse vírus, ca-
paz de ser um potencial zoonó-
tico entre pets e seres humanos 
no futuro”, salienta.

Veja abaixo as recomenda-
ções da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e da Associa-
ção Mundial de Clínicos Vete-
rinários de Pequenos Animais 
(World Small Animal Veterina-
ry Association - WSAVA):

Passeios com os pets devem 
ser mais breves e o tutor deve 
procurar áreas ao ar livre e sem 
aglomeração de pessoas;

Recomenda-se evitar o con-
tato com outros tutores e outros 
pets quando sair;

O mais indicado é que ape-
nas um tutor fique responsável 
por passear com o cãozinho;

Se o animal tiver apenas 
um tutor e este estiver infecta-
do, o ideal é que o pet fique na 
casa de um familiar ou amigo 
de confiança;

Ao voltar dos passeios, pas-
se um lenço umedecido no pelo 

e nas patas do animal. Existem 
lenços antissépticos para pets, 
mas na falta deles é possível 
usar um sabão neutro comum 
ou lenço de bebê;

Quem tem gato deve evitar 
as saidinhas e manter o animal 
em casa sempre que possível;

Brinque bastante com o pet 
dentro de casa. Cães adoram 
correr em busca de brinquedos. 
No caso dos gatos, é indicado 
disponibilizar arranhadores 
e usar Feliway (versão sinté-
tica do feromônio felino FR, 
responsável pela sensação de 
tranquilidade e segurança) ou 

Catnip (erva indicada para dei-
xar gatos mais tranquilos) para 
atraí-los para o objeto, uma vez 
que arranhar ajuda aliviar es-
tresse e ansiedade;

Após as brincadeiras, lave 
bem com água e sabão os ob-
jetos como bolinhas, bichinhos 
de borracha, entre outros;

Não é recomendado dormir 
com seu pet e, por ora, evite bei-
jos, abraços e lambidas;

E por último, mas não me-
nos importante, higienize bem 
as mãos após os passeios e in-
terações com seu animalzinho. 

FOTO: FREEPIC/DILLER

Coronavírus: pets não 
transmitem para humanos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O novo corona-
vírus que acomete o homem e 
provoca a covid-19, não é o mes-
mo vírus que atinge cães e ga-
tos. O gênero que infecta esses 
pets é o Alphacoronavírus. Já o 
que adoece o humano é o Beta-
coronavírus, com característi-
cas completamente diferentes. 
“Não existem evidências de que 
COVID-19 infectem os cães, ga-
tos, bovinos ou qualquer outro 
mamífero doméstico”, afirma a 
médica-veterinária Mitika Ha-
giwara, conselheira do Conse-
lho Regional de Medicina Vete-
rinária do Estado de São Paulo 
(CRMV-SP).

A informação é reforçada 
pelo médico-veterinário Eduar-
do Pacheco, da Comissão Técni-
ca de Clínicos de Pequenos Ani-
mais (CTCPA) do CRMV-SP. 
“As pessoas não passarão o ví-
rus para os seus animais e nem 
o contrário poderá acontecer”.

Por isso, se seu cão ou gato 
aparecer espirrando, por exem-
plo, pode ser devido a uma aler-
gia ou doença sem relação al-
guma com o novo coronavírus.

Os animais de estimação, 
quando infectados por vírus da 
família Coronaviridae, apresen-
tam outras alterações de saúde.

Os cachorros desenvolvem 
a alfacoronavirose canina, que 
atinge a parte gastrointestinal 
do animal. “Essa doença nos 
cães não tem nada a ver com o 
sistema respiratório”, diz.
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