
Índice de isolamento social em Guarulhos 
é de 63% e está entre os maiores do estado
Além da cidade, tiveram taxa superior a 60% os municípios de Mogi das Cruzes (64%), Osasco (62%), São José dos Campos (61%) e São Bernardo 
do Campo (60%); em todo o estado, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo de São Paulo, o percentual foi de 59% Pág. 7
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Morre o cantor e 
compositor Moraes 
Moreira aos 72 anos

Apenas 12 companhias 
aéreas permanecem 

operando em Cumbica
Cidade Pág. 11
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Disque-Denúncia É muito gratificante saber que podemos contar com 

a solidariedade de todos”, Elen Farias, presidente 
do Fundo Social de SolidariedadeEuroBovespa Dólar

+1,49%
78.835

Homens que furtaram 15 mil testes de covid-19 no aeroporto têm prisão decretada Pág. 11

Grupo, formado por 14 pessoas, também levou do terminal dois milhões de itens de equipamento de proteção individual, como máscaras e álcool em gel

+1,86%
R$ 5,18

+1,59%
R$ 5,67

Pág. 5

Centro de Combate 
ao Coronavírus dá 
alta ao 1º paciente 

curado
Pág. 6

‘Drive-Thru Solidário’ 
no Bosque Maia 

arrecada 1,5 tonelada 
de alimentos
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Prefeitura inicia distribuição de Prefeitura inicia distribuição de 
kits com máscaras de tecidokits com máscaras de tecido
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CORONAVÍRUS - Em meio a pandemia que vivemos, Guarulhos segue o isolamento social e registra ruas vazias

Empresário doa bolo aos profissionais 
de saúde do Hospital Pimentas

Neste Domingo de Pás-
coa (12), cerca de 280 
funcionários que estavam 
de plantão no Hospital Pi-
mentas foram surpreendi-
dos com bolo de cenoura 
e cobertura de brigadeiro. 
O carinho em formato de 
doce é uma forma de moti-
var os profissionais da área 
da saúde em época de pan-
demia e agradecer os he-
róis pelo trabalho realizado.

A iniciativa foi do em-
presário Luiz Carlos de Al-
meida, proprietário da em-
presa “O Dono do Pedaço”, 
que produz bolos e doces 
de todos os tipos. Com o 
impacto da covid-19, deci-
diu suspender as vendas e 
cumprir a quarentena cor-
retamente. 

Como havia alguns in-
sumos, resolveu produzir 
doces para doar aos hos-

pitais. A ação começou há 
algumas semanas e já ba-
teu mais de mil unidades 
entre bolos e tortas para 
os profissionais da área da 
saúde. No último balanço, 
a iniciativa já tinha doado 
25 bolos e 25 tortas para o 
Hospital Municipal de Ur-
gências (HMU), 60 bolos 
e 60 tortas para o Hospi-
tal Municipal da Criança e 
do Adolescente (HMCA) e 
120 produtos para a UBS 
Bonsucesso. Também fo-
ram beneficiados os fun-
cionários da UBS Cavadas 
e Santa Paula, além da 
Unidade de Pronto-Atendi-
mento Bonsucesso.

Com a ajuda de amigos, 
a ação pretende atender 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da cidade, 
os PAs e os demais hospi-
tais de Guarulhos.

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

tra de Cinema está em sua 6ª edição.
O II Seminário História(s) da Arte e da Cultura 

em Guarulhos tem como objetivo registrar e di-
fundir as diversas narrativas e histórias que for-
mam a cultura guarulhense a partir do ponto de 
vista de artistas e pesquisadores. Os convidados 
falam de seu trabalho e sua relação com a arte e a 
cultura de Guarulhos e proporcionam novos olha-
res sobre a diversidade da produção cultural lo-
cal. Para assistir ao seminário pela internet acesse 
https://www.facebook.com/arquivohistoricogru/.

ca e no interior do veículo os guardas encon-
traram R$ 1.500.

Diante disso, a equipe encaminhou os indiví-
duos ao 1º Distrito Policial (DP), onde, após con-
sulta, foi confirmado que um dos homens era 
procurado por latrocínio, outro cumpria semia-
berto com tornozeleira eletrônica e o terceiro 
possuía passagens por roubo. A proprietária do 
cartão bancário compareceu ao 1º DP e confir-
mou os saques indevidos em sua conta bancá-
ria. Sendo assim, a autoridade policial ratificou 
o flagrante e lavrou boletim de ocorrência por 
furto qualificado e captura de procurado.

Para dar continuidade ao II Seminário 
História(s) da Arte e da Cultura em Guarulhos, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura 
e do Arquivo Histórico Municipal, convida nesta 
quinta-feira (16), às 20h, Edson Kiyoshi Murata, 
do Cineclube Incinerante. Neste segundo encon-
tro, Murata aborda temas relacionados à cultura, 
em especial a linguagem audiovisual. Para tanto, 
ele resgata a trajetória do Cineclube Incinerante, 
entidade que promove exibições gratuitas da 
produção audiovisual independente e cuja Mos-

Na tarde do último domingo (12) agentes 
da Inspetoria de Área Centro da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guarulhos depararam com 
um veículo transitando na contramão pela rua 
Luiz Faccini, no Centro. Ele foi interceptado pe-
los agentes antes de causar algum acidente e o 
condutor foi autuado por infração de trânsito.

O motorista, o veículo e um aparelho celular 
foram apreendidos e apresentados à autoridade 
de plantão no 1º Distrito Policial (DP), que requi-

Agentes da Inspetoria de Patrulhamento 
Tático (Romu) da GCM prenderam na última 
quinta-feira (9) três elementos em flagran-
te delito por furto qualificado na avenida Ti-
radentes, ao lado da praça IV Centenário, na 
região central da cidade. A equipe efetuava o 
patrulhamento preventivo pela região quan-
do surpreendeu três ocupantes de um veículo 
no momento em que se desfaziam de alguns 
objetos. Na verificação os agentes localizaram 
um cartão bancário em nome de uma mulher e 
papéis com números, aparentemente senhas. 
Um dos homens portava tornozeleira eletrôni-

Produção audiovisual de Guarulhos é tema de seminário online

GCM detém homem por embriaguez ao volante e receptação no Centro

Três homens são presos por furto na avenida Tiradentes

sitou exame de dosagem alcoólica do condutor, 
realizado no Hospital Municipal de Urgências 
(HMU) e através do qual foi constatada embria-
guez. No distrito, verificaram também o código 
de identificação (Imei) do aparelho celular que 
estava com o indivíduo, que apontou ser objeto 
de furto ou roubo. Diante dos fatos, a autorida-
de policial lavrou boletim de ocorrência de Em-
briaguez ao Volante e Receptação e o acusado 
responderá administrativamente.
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Eniac produz mais 2 equipamentos no combate à disseminação do coronavírus
e precisa de doação de matéria-prima para manter ação solidária
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac, por 
meio do Centro de Inova-
ção Tecnológica de Guaru-
lhos (CiTIG), lançou mais 
dois equipamentos para 
auxiliar no tratamento do 
covid-19. Após produzir 
escudos faciais para prote-
ger profissionais da saúde e 
de outras áreas, como a da 
segurança pública, a insti-
tuição projetou o Aerobox 
e o Elemento de derivação 
para ventilação mecânica.

O Aerobox é uma caixa 
protetora para intubação e 
procedimentos invasivos em 
hospitais, como passagem 
de cateter. Com a sua utiliza-
ção nos leitos, o profissional 
da saúde trabalha de forma 
mais segura, pois minimi-
za o contato com pacientes 
infectados pelo vírus. Este 
equipamento é feito de acrí-
lico com 6mm de espessura. 

Já os Elementos de deri-

vação para ventilação me-
cânica são conectores em 
formato “Y”, com ângulo 
de 90 graus e 22mm de di-
âmetro. Há os modelos ma-
cho e fêmea. Fabricados em 
nylon PA ou PLA, eles são 
indicados para ligar o cir-
cuito de ventilação mecâni-
ca à via aérea do paciente 
ou ao ventilador mecânico.

De acordo com o profes-
sor Sebastião Garcia, res-
ponsável pelo CiTIG, estes 
elementos de derivação são 
extremamente importantes 
em tempos de pandemia. 
Os hospitais correm o ris-
co de perder os circuitos de 
ventilação pela quebra dos 
conectores originais. E o 
conserto não pode demorar 
por causa da alta demanda. 

“Estas peças são versá-
teis e podem substituir as 
originais, que se quebram 
facilmente, de maneira 

imediata. Outra proposta é 
que um equipamento sirva 
simultaneamente dois pa-
cientes, acoplando os co-
nectores em dois circuitos 
de ventiladores mecânicos, 
podendo ser utilizado como 
um recurso de resgate com 
a autorização da equipe 
médica responsável”, expli-
cou Garcia. 

Tanto o Hospital Mu-
nicipal do Tatuapé como 
o Hospital Estadual Padre 
Bento, em Guarulhos, estão 
utilizando o Aerobox e os 
elementos, que foram tes-
tados, aprovados e homo-
logados por professores e 
profissionais da saúde, que 
compuseram a equipe do 
Eniac neste projeto.

De acordo com o man-
tenedor do Grupo Eniac, 
professor Ruy Guérios, a 
ideia da instituição é for-
necer estes equipamentos a 

mais hospitais. No entanto, 
os professores e estudantes 
do CiTIG necessitam de do-
ações das matérias-primas 
(acrílico, nylon PA ou PLA) 
para manter a produção.

 “O Eniac tem um histó-
rico de solidariedade e de 
serviços prestados à comu-
nidade. Estamos fazendo a 
nossa parte neste momen-
to tão complicado e quere-
mos continuar ajudando o 

maior número possível de 
profissionais, que estão na 
linha de frente no comba-
te ao coronavírus, e de pa-
cientes. Contamos com a 
colaboração de quem possa 
doar estes materiais para 
o CiTIG produzir cada vez 
mais”, pediu. 

Quer ajudar? Acesse in-
novation.org.br ou mande 
mensagem para 11 99312-
5080 (WhatsApp).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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‘Ninguém provou que hidroxicloroquina cura covid-19’
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Folha Metropolitana – Há 
alguma comprovação cientí-
fica de que a hidroxicloroqui-
na seja eficiente no combate 
ao novo coronavírus?

Natália Pasternak e Luiz Natália Pasternak e Luiz 
Gustavo de Almeida –Gustavo de Almeida – Não 
existe, até o momento, compro-
vação de que o medicamento 
para malária hidroxicloroquina 
seja útil no combate ao novo 
coronavírus, causador da atual 
pandemia da doença respirató-
ria covid-19. No entanto, a di-
vulgação irresponsável de um 
estudo preliminar sobre o as-
sunto já começa a causar escas-
sez do produto nas farmácias e 
assanha o apetite comercial das 
companhias farmacêuticas. O 
estudo que causou a celeuma 
é inconclusivo e está repleto 
de imperfeições que amplifi-
cam dramaticamente o risco de 
resultados falsos positivos. O 
trabalho foi divulgado por um 
pesquisador francês, via You-
Tube, e encheu de esperança as 
pessoas que aguardam um me-
dicamento para a covid-19. 

Quais as falhas que ele 
possui?

Do ponto de vista da lógica 
científica, o estudo, cheio de fu-
ros e envolvendo um número 
muito pequeno de participantes 
(apenas 26, sendo que um mor-
reu durante o processo e cinco 
outros abandonaram o teste), 
tem tanto valor como recomen-
dação médica quanto uma recei-
ta psicografada. E o YouTube, 
afinal, não é o veículo adequado 
para comunicar resultados de 
testes clínicos, menos ainda em 
meio a uma pandemia.

Há outros levantamentos 
em andamento?

Outro artigo, bem mais sé-
rio, divulgado no dia 9 de mar-
ço, comparou a eficácia da clo-
roquina e da hidroxicloroquina 
na replicação do SARS-CoV-2 
(o novo coronavírus) em células 
cultivadas em laboratório. A hi-
droxicloroquina e a cloroquina 
são medicamentos já aprovados 
para o uso, para tratar a malária. 
A diferença é que a primeira é 

mais segura, com menos efeitos 
colaterais para pessoas que so-
frem de condições autoimunes. 
O estudo, em células cultivadas, 
mostrou efeitos promissores 
para combater o coronavírus.  
O fato de um medicamento ser 
capaz de matar o coronavírus 
no laboratório não garante que 
ele funcionará contra o vírus 
já instalado no corpo humano. 
Sabonete e álcool gel destroem 
o vírus na superfície da pele, 
por exemplo, mas beber sabão 
líquido ou tomar cachaça não 
vai curar ninguém da covid-19. 
Para avaliar se o medicamento 
funciona no interior do organis-
mo humano, outros testes – em 
voluntários humanos – são ne-
cessários.

Houve teste em humanos?
Com esses resultados de la-

boratório já em mãos, outro gru-
po de pesquisadores, baseado na 
França, publicou recentemente 
o tal estudo em humanos, utili-
zando a hidroxicloroquina em 
26 pacientes diagnosticados 
com o coronavírus, e obtendo 
o que os autores descrevem 
como “cura” em 20 deles. Parte 
do mundo maravilhou-lhe com 
uma notícia aparentemente 
tão boa, em meio à elevação do 
número de mortes e do descon-
fortável isolamento social. Ana-
lisando o artigo com um pouco 
mais de cuidado e sem euforia, 
no entanto, percebemos algu-
mas limitações graves do estu-
do, e que devem ser levadas em 
conta. Antes de prometer curas 
rápidas e desencadear uma cor-
rida às farmácias.

Quais são elas?
O estudo começou com 26 

pacientes que receberam hidro-
xicloroquina (grupo1) e 16 que 

eram pacientes controle e não 
receberam o tratamento (gru-
po2). Todos testaram positivo 
para o coronavírus e o acom-
panhamento dos pacientes 
aconteceu por seis dias, após a 
administração da droga nos pa-
cientes do grupo1. Meia dúzia 
de pacientes do grupo1 perdeu-
-se no acompanhamento du-
rante a pesquisa devido à inter-
rupção precoce do tratamento. 
Além disso, o ensaio clínico foi 
realizado com o rótulo aberto e 
não foi randomizado: ou seja, 
os médicos sabiam exatamen-
te quem tomaria o remédio e 
quem ficaria no grupo controle. 
Os pacientes também sabiam se 
estavam tomando o remédio ou 
não. Um grupo placebo (pílula 
inerte) também não foi incluído 
no estudo.

Isso pode ser um problema?
Esse artigo viola simples-

mente todos os critérios de qua-
lidade exigidos para a boa pes-
quisa médica. Vamos conferir: 
tinha um número muito peque-
no de pacientes, o que potencia-
liza a chance de resultados fal-
sos (positivos ou negativos); não 
era cego, o que significa que tan-
to o efeito placebo (gerado pela 
confiança que o paciente sente 
no remédio) quanto o efeito 
pesquisador (gerado pelo inves-
timento emocional do cientista 
em obter um bom resultado) 
estavam operando em volume 
máximo; não era aleatório, ou 
seja, não foi tomado nenhum 
cuidado para garantir que o 
grupo de tratamento e o grupo 
controle – no caso, controle ne-
gativo, os pacientes que ficaram 
sem remédio – tivessem todos, 
em média, condições iniciais se-
melhantes.

Podemos esperar bons 
resultados com novas pes-
quisas?

Os resultados podem de fato 
vir a ser animadores: há cientis-
tas que consideram o tamanho 
do efeito grande o suficiente me-
recer respeito e chamar atenção. 
Mas é preciso replicar esse estu-
do com mais pessoas, e incluir 
os controles adequados, antes 

de concluir qualquer coisa ou de 
avançar sobre as prateleiras das 
farmácias.  Só assim poderemos 
confiar nos dados e deixar o viés 
de confirmação de lado. Exis-
tem, de fato, alguns estudos sé-
rios que sugerem que remédios 
da família da hidroxicloroquina 
podem ser úteis contra certos 
vírus, mas também sabemos já 
que ela é uma droga caprichosa 
– funciona contra alguns vírus, 
não contra outros –, e tem efei-
tos colaterais.

Sem comprovação o me-
lhor é aguardar?

Em hipótese alguma você 
deve se automedicar com cloro-
quina ou hidroxicloroquina. A 
margem entre a dose terapêutica 
e a tóxica é estreita, e o envenena-
mento por cloroquina tem sido 
associado a distúrbios cardiovas-
culares que podem ser fatais.

Qual a orientação ideal?
Comunicação de ciência já 

é um desafio em tempos nor-
mais. É preciso ser criterioso e 
cuidadoso ao analisar notícias 
científicas, checar as fontes, ava-
liar se os artigos referenciados 
são de qualidade. O resultado 
da comunicação irresponsável é 
o esgotamento do remédio nas 
farmácias. Detalhe, o antimalá-
rico é usado por pacientes com 
doenças graves como lúpus e 
artrite reumatoide. Pessoas 
perfeitamente saudáveis estão 
comprando remédios desneces-
sários, sem indicação médica, 
e sem comprovação científica. 
Pessoas doentes podem ficar 
sem medicação.

“O fato de um 
medicamento ser capaz 

de matar o coronavírus no 
laboratório não garante 

que ele funcionará contra 
o vírus já instalado no 

corpo humano”

DA REDAÇÃO DA REDAÇÃO -- Enquanto os especialistas em saúde do mundo todo correm 
para encontrar tratamentos, além de uma eventualmente cura, para o novo 
coronavírus (covid-19), dois remédios ganharam popularidade: a cloroquina 
e a hidroxicloroquina.

Porém, há muitas divergências na utilização das substâncias que são 
utilizadas para o combate de outras doenças. Para falar sobre o assunto a 
Folha MetropolitanaFolha Metropolitana ouviu os especialistas Natália Pasternak, presidente do 
Instituto Questão Ciência (IQC), bióloga formada pelo Instituto de Biociên-
cias da Universidade de São Paulo (IB-USP), PhD com pós-doutorado em 
Microbiologia, na área de Genética Molecular de Bactérias pelo Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP); e Luiz Gusta-
vo de Almeida, doutor em microbiologia e pesquisador do Laboratório de 
Genética Bacteriana do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo, além de atual coordenador nacional do Pint of Science no Brasil e 
coordenador de Projetos Educacionais do Instituto Questão de Ciência.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser conferida na 
íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.
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Centro de Combate ao Coronavírus dá alta ao primeiro paciente curado
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O primeiro pa-
ciente diagnosticado com o 
covid-19 que deixou o Centro 
de Combate ao Coronavírus 
de Guarulhos (3C-Gru) cura-
do da doença traz um pouco 
de esperança à população. 
Trata-se de um homem de 
68 anos que estava internado 
desde terça-feira (07), quan-
do o hospital de campanha 
passou a funcionar, e saiu 
neste domingo (12).

Um vídeo divulgado nas 
redes sociais mostra o mo-
mento em que o paciente 
deixa o hospital e é recebido 
com uma salva de palmas 
pela equipe médica e de en-
fermagem, que cuidou dele 
durante os cinco dias de 
internação. Para que fosse 
constatada a cura do covid-19 
o paciente passou por um 
teste que apontou negativo 
para a doença.

“Estou muito feliz de estar 
saindo daqui curado. Agrade-
ço o empenho dedicado a mim 

de cada profissional e faço vo-
tos de que vocês continuem 
na sua missão, e eu lá fora vou 
continuando a minha. Muitas 
felicidades a todos e muito 
obrigado”, disse o paciente.

O boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria da 
Saúde ontem mostra que a 
cidade registra 134 casos do 
novo coronavírus, sendo que 
386 dos que estavam sendo 
investigados foram descarta-

dos e outros 2.091 seguem em 
investigação. Guarulhos tam-
bém registra mais um óbito, 
desta vez de uma mulher de 
52 anos. Com isso são 13 mor-
tes confirmadas, enquanto 
outras 69 que podem ter sido 
ocasionadas pela doença es-
tão sendo investigadas. 

No Centro de Combate 
ao Coronavírus, por onde já 
passaram mais de cinco mil 
pessoas pela triagem, desafo-

Mulher de 97 vence a doença em SP
Aos 97 anos, Gina Dal Colleto superou a covid-19 e foi aplau-

dida pelos enfermeiros ao deixar o hospital onde permaneceu 
oito dias internada, entre a vida e a morte. Ela recebeu alta neste 
domingo, completamente curada do coronavírus. Sua determi-
nação em querer viver pode servir de exemplo para muitos pa-
cientes, como diz sua filha Maria Helena, de 59 anos, também 
infectada e curada e que esteve ao lado da mãe até o fim.

Gina estava internada desde dia 1º de abril no Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo. Mais do que os medicamentos, a pre-
sença da filha foi fundamental para sua recuperação. Maria 
Helena já havia se curado do vírus e pôde acompanhar a mãe 
de perto.A idosa foi ao médico depois de apresentar sintomas 
como tosse e confusão mental. Foi internada na UTI e recebeu 
oxigênio para ajudar na respiração. Ganhou antibióticos, diuré-
ticos, corticoide e cloroquina em seu tratamento.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

gando assim o atendimento 
em UBS, UPAs, PAs e hospi-
tais, 15 estão internadas, sen-
do seis na UTI. O local deve 
ser procurado por quem apre-
senta febre, tosse seca, dificul-
dade para respirar ou ainda 
perda de olfato e de paladar.

O vídeo com o paciente 
deixando o local foi reapre-

sentado durante a live do 
prefeito Guti, nas redes so-
ciais, na noite de ontem. Ele 
aproveitou para informar 
que na próxima quarta-fei-
ra, a prefeitura lançará um 
aplicativo, para os alunos 
da rede municipal realizem 
um cadastro para receberem 
uma cesta básica.



6 Terça-feira, 14 de abril de 2020
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Prefeitura distribui primeiros kits com 
máscaras de tecido em comunidades
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura co-
meçou ontem a distribuir os 
primeiros kits – duas máscaras 
de pano, um sabonete e um 
panfleto com orientações sobre 
a prevenção ao novo coronaví-
rus – às comunidades Vila Flo-
ra (Itapegica) e Nova Conquista 
(Parque Santos Dumont). Trata-
-se do programa Máscaras pela 
Vida, que busca incentivar e 
difundir o uso de máscaras ca-
seiras às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social como 
forma de ajudar na prevenção 
à covid-19. O programa pros-
segue na terça-feira (14) com a 
entrega de kits na comunidade 
Bela Vista.

As máscaras foram confec-
cionadas pelas funcionárias 
e voluntárias na sala de aula 
do curso de corte e costura 
do Programa de Capacitação 

Máscaras pela Vida
Profissional e Geração de Ren-
da da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social. Já a distribuição dos kits 
está sendo feito por equipes das 
secretarias de Habitação e As-
sistência Social, além da Coor-
denadoria da Defesa Civil e do 
Fundo Social de Solidariedade.

Os tecidos, retalhos, linhas 
e elásticos foram doados pela 
população e empresas como 
Indústrias Têxteis Sueco Ltda., 
Têxtil Tecnicor, Lions Mecbrin-
des Indústria e Comércio de 
Brindes Ltda., HCI Confecções, 
Complexo Têxtil 2000, Thais 
Rodrigues, Evaristo Arruda, 
Marco Polo e Açovisa. Más-
caras caseiras também foram 
confeccionadas por pessoas e 
pelas empresas AG Componen-
tes Racing e Rosset Tecidos e 
doadas ao programa.

A campanha da prefeitura 
estimula os moradores a usa-
rem parte do tempo ocioso 
dentro de suas casas para a 
confecção de máscaras com 
qualquer tipo de tecido para 
uso próprio e até para doa-
ção a vizinhos e parentes.

Além de pregar o isola-
mento social, o programa 
quer garantir maior prote-
ção aos moradores que pre-
cisam, em algum momento 
do dia, deixar suas casas 
para realizar atividades es-
senciais. Lembrando sempre 
que é imprescindível seguir 
as orientações para higieni-
zar frequentemente as mãos, 
evitar colocá-las nos olhos, 
no nariz e na boca.

Empresas ou pessoas 
podem colaborar com a 
campanha doando insumos 
(tecidos, retalhos, elástico e 
linhas) ou máscaras de pano 
prontas. As doações devem 
ser entregues na Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social (avenida Gua-
rulhos, 2.200, Vila Augusta), 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. O telefone para 
doações é (11) 99918-9310. 

‘Drive-Thru Solidário’ no Bosque Maia 
arrecada 1,5 tonelada de alimentos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A população gua-
rulhense fez um gesto de soli-
dariedade no último sábado 
(11) e doou cerca de 1,5 tonela-
da de alimentos por meio do 
Drive-Thru Solidário montado 
na tenda em frente ao Bosque 
Maia, na avenida Paulo Facci-
ni. Além dos alimentos, foram 
arrecadados centenas de pro-
dutos de higiene e limpeza que 
serão distribuídos às pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social, incluindo as que não 
estão trabalhando por conta do 
isolamento social para conter a 
disseminação do coronavírus.

“Essa ajuda é muito im-
portante para aqueles que 
estão precisando. Tenho cer-
teza de que as pessoas vão 
continuar fazendo doações 
ao Fundo Social e que vamos 
arrecadar mais. É muito gra-
tificante saber que podemos 
contar com a solidariedade 

de todos. Que Deus os aben-
çoe,” agradeceu a presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS), Elen Farias.

Coordenada pelo FSS, a 
iniciativa contou com o tra-
balho de funcionários prote-
gidos por máscaras e luvas, 
que iam até os veículos para 
recolher doações, fazendo 
com que as pessoas não pre-
cisassem descer dos carros. 
A primeira edição do Drive-
-Thru Solidário, realizada nos 
dias 4 e 5, arrecadou mais de 
6,6 toneladas de alimentos.

As arrecadações de alimen-
tos, produtos de higiene e lim-
peza prosseguem e doações po-
dem ser entregues na sede do 
Fundo Social de Solidariedade. 

O Fundo Social de Solida-
riedade está localizado na ala-
meda Tutóia, 534, Gopoúva, 
e funciona de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Ações conjuntas 
da prefeitura mantêm intenso 
o controle de aglomerações na 
cidade.  Equipes da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) atendem 
denúncias e fazem trabalho de 
patrulhamento preventivo a 
fim de evitar aglomerações, o 
que pode agravar ainda mais a 
pandemia do coronavírus.

Nos últimos dias os agentes 
percorreram locais da cidade 
que costumam reunir grande 
quantidade de pessoas e ser 
alvo de inúmeras denúncias, 
como é o caso do Piscinão da 
Vila Galvão, do Lago dos Patos, 
do Complexo da Vila Carioca 
e do Mirante no Parque Con-

Guarulhos não dá trégua ao controle de aglomerações de pessoas por toda a cidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

tinental, entre outros espaços 
públicos, praças e quadras da 
cidade. A circulação nesses 
pontos diminuiu bastante após 
as ações da Prefeitura. Equipes 
se deslocam diariamente e em 
diferentes horários atendendo 
denúncias e se certificando 
de que a população está mais 
consciente dos perigos.

Entre os dias 9 e 12 deste 
mês a GCM respondeu denún-
cias de aglomeração de pessoas 
na avenida Transguarulhense e 
na rua José Pedro da Silva (Par-
que Continental), na rua Cône-
go Valadão (Gopoúva), nas ruas 
Porto Velho, Envira, Santo An-
tonio do Cavia e na avenida Bre-

jinho (Jardim Cumbica) e tam-
bém na região da Base Aérea.

Em uma praça no Jardim 
Nova Ipanema os agentes 
dispersaram e orientaram 
cerca de 40 pessoas que joga-
vam bola numa quadra e, no 
Jardim Maria Dirce, respon-
deram uma denúncia sobre 
pessoas que ocuparam uma 
escola desativada para beber 
e usar drogas. Contudo, não 
havia ninguém quando che-
garam ao local. Houve tam-
bém denúncias sobre um baile 
funk próximo à UBS Belvede-
re, no Parque Mikail. No local, 
moradores usavam som alto 
para promover uma festa. Eles 

foram orientados a desligar os 
equipamentos e os guardas 
dispersaram os presentes.

As ações antiaglomeração 
continuaram na rua Jacutinga, 
Parque Jurema. Naquele local 
as pessoas voltaram a se reunir 
depois da saída das viaturas. Foi 
necessário apoio da PM para 
vigilância na rua. Houve ainda 
denúncia também sobre pan-
cadão realizado de madrugada 
na rua Maria Guilhermina, na 
região do Cabuçu – viaturas es-
tacionadas no local impediram 
a realização de novo baile funk.

Diligências foram realiza-
das após denúncia na Central 
de Atendimento da GCM (153) 

na rua São José da Laje, Cida-
de Parque Alvorada, e na rua 
Inhauma, Jardim Scyntila. Nes-
ses locais as situações foram 
resolvidas após orientação e dis-
persão da população. Equipes 
percorreram também a praça 
IV Centenário e a Igreja Matriz, 
locais que recebem geralmente 
um grande número de pessoas, 
mas que se encontravam vazios.

A Prefeitura agradece a cola-
boração das pessoas e pede para 
que continuem denunciando 
as aglomerações pelos telefones 
153 e 2475-9444, da Central de 
Atendimento da GCM, que fun-
ciona 24 horas por dia, todos os 
dias da semana.
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Três mercados são autuados por infringirem 
novas regras de atendimento ao público
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou no último sábado (11) as 
autuações a hipermercados, su-
permercados e mercados da ci-
dade que estavam em desacor-
do com o decreto 36.792/2020, 
publicado na última terça-feira 
(7), que fixou novas regras para 
funcionamento e atendimento 
ao público para todos os estabe-
lecimentos que foram autoriza-
dos a funcionar durante a pan-
demia do coronavírus. Dos sete 
estabelecimentos fiscalizados, 
três não respeitavam as novas 
diretrizes. 

Os três locais autuados no 
sábado ficam nas regiões Mace-
do (falta de licença e funcioná-
rios sem máscara), Centro (fun-
cionários e idosos sem máscara 
e ausência de barreiras físicas 
no caixa) e Jardim Cumbica 
(funcionários sem máscara e 
falta de barreiras). Os demais 
locais que passaram por fiscali-
zação estão nos bairros Jardim 
Bom Clima, Vila Rio de Janei-
ro, Jardim Maia e Recreio São 
Jorge e estavam em conformi-
dade com o novo decreto.

Trabalhos de fiscalização

O decreto limita o número 
de clientes em atendimento 
para evitar aglomerações, deter-
mina a colocação de barreiras 
físicas para proteção de funcio-
nários, bem como a instalação 
de lavatórios ou colocação de 
álcool em gel para higienização 
e uso do público e de funcioná-
rios, demarcação no solo de es-
paços destinados às filas e uso 
obrigatório de máscaras para 
funcionários e idosos.

Uma ação conjunta da prefeitura, envolvendo a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (SDU) e a Guarda Civil Municipal 
(GCM), com apoio da Polícia Militar (PM) e de agentes da Se-
cretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (STMU), continua em 
andamento em toda a cidade. O objetivo é fiscalizar, autuar e 
fechar estabelecimentos comerciais que estejam descumprindo 
o decreto municipal que suspendeu as atividades do comércio 
não essencial como forma de evitar aglomerações e o contágio 
pela covid-19. Só nos últimos quatro dias foram verificadas 120 
denúncias, com o fechamento de 46 estabelecimentos. Foram 
autuados e tiveram suas atividades suspensas bares, bilhares, ta-
bacarias, lanchonetes, comércios varejistas de bebidas (adegas), 
padarias, mini-mercados, trailer e pizzaria em diferentes bairros 
da cidade, como Parque Continental, Torres Tibagy, Vila Barros, 
Parque Santos Dumont, Jardim Presidente Dutra, Vila Nova Bon-
sucesso, Vila Carmela, Lavras, Parque Jurema, Jardim Ponte Alta 
e Jardim Santa Cecília, entre outros.

A fiscalização averiguou denúncias em outros pontos da ci-
dade, como Cidade Seródio, Parque Cecap, Jardim Cumbica, Vila 
Nova Bonsucesso, Parque São Luiz, Parque Alvorada, Parque Es-
tela, Água Chata e Sítio dos Morros, onde os estabelecimentos 
já se encontravam fechados em obediência à determinação mu-
nicipal. A prefeitura pede a colaboração da população para que 
continue denunciando estabelecimentos que estejam abertos, ou 
seja, descumprindo a determinação sobre a suspensão das ativi-
dades. As denúncias podem ser feitas pelo número 153 da GCM 
ou pelos telefones 2453-6700 / 6701 / 6705, da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (SDU).

Isolamento social em Guarulhos fica em 63%
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Guarulhos atingiu 
o índice de 63% de isolamen-
to social neste domingo (12). 
A informação foi confirmada 
pelo governador João Doria du-
rante coletiva realizada ontem. 
“Juntos poderemos fazer me-
lhor e juntos poderemos salvar 
vidas”, afirmou Doria que pa-
rabenizou o prefeito Guti e os 
guarulhenses pelo índice.

Além de Guarulhos, tive-
ram taxa superior a 60% os 
municípios de Mogi das Cru-
zes (64%), Osasco (62%), São 
José dos Campos (61%) e São 
Bernardo do Campo (60%).

Em todo o estado, de acordo 
com o Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP) do 
governo de São Paulo, o percen-
tual foi de 59%. De acordo com 
o Coordenador do Centro de 
Contingência do coronavírus 
em São Paulo, o médico infec-
tologista David Uip, a adesão 
ideal para controlar a dissemi-
nação da covid-19 é de 70%. Se 
a taxa continuar baixa, o núme-
ro de leitos disponíveis no siste-
ma de saúde não será suficiente 

para atender a população.
A central de inteligência 

analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. Com isso, é pos-
sível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior 
e em quais as campanhas de 
conscientização precisam ser 
intensificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras.

O SIMI-SP é viabilizado 

por meio de acordo com as 
operadoras de telefonia Vivo, 
Claro, Oi e TIM para que o 
Estado possa consultar infor-
mações agregadas sobre des-
locamento nos 645 municípios 
paulistas. As informações são 
aglutinadas sem desrespeitar 
a privacidade de cada usuário. 
Os dados de georreferencia-
mento servem para aprimo-
rar as medidas de isolamento 
social para enfrentamento ao 
coronavírus.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Agentes de trânsito controlam fluxo de veículos na área do hospital de campanha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os agentes de 
trânsito da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) de Gua-
rulhos têm trabalhado de 
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Casos de
Dengue

Guarulhos de olho na dengue

forma contínua na ajuda 
a todos os procedimentos 
de combate à epidemia de 
coronavírus. Esse trabalho 
pode ser constatado diaria-

mente no apoio operacio-
nal no Centro de Combate 
ao Coronavírus (3CGRU) 
do Parque Cecap, com toda 
orientação realizada para 
que o drive-thru de tria-
gem possa transcorrer de 
forma rápida e sem inci-
dentes. O Centro também 
é monitorado 24 horas por 
dia pelos agentes que ope-
ram na Central de Inteli-
gência Integrada de Guaru-
lhos (CIIG).

As operações ainda se 
estendem aos locais de va-
cinação contra a gripe, às 
escoltas que viabilizam as 
entregas de doações aos 
Restaurantes Populares de 
Guarulhos, ao isolamento 
diário de áreas com muita 
possibilidade de aglomera-
ção, como a região do Pis-
cinão da Vila Galvão, além 
do apoio ao trânsito no 
Drive-Thru Solidário, na 
avenida Paulo Faccini.
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ANOTE

Somos capazes de muito
mais do que estamos 
fazendo agora

“Eu não aguento mais...” diz a pes-
soa. E normalmente, encarando a di-
ficuldade de frente todo nós ficamos 
assustados e o mais normal é fugir. E 
uma das coisas que as pessoas com es-
pírito campeão tem é a resiliência na 
hora dessas adversidades. A força de 
ressurgir e se erguer depois de uma 
tempestade é o que nos faz pessoas 
vitoriosas e diferenciadas das demais.

Mas e a quantidade de dificuldade?
Ouvi uma história há muito tempo 

que dizia que Deus só nos dá o fardo 
que podemos carregar. Que é a medi-
da certa, no tempo certo. A quantidade 
de obstáculos que aparecem para nos 
fazer crescer e sermos cada vez melho-
res. Eu acredito nisso.

Na verdade, o que precisamos fa-
zer é mudar o foco do problema para 
solução, temos que mudar a forma 
de encarar as coisas e deixar de estar 
sempre nos vitimizando, sempre espe-
rando que as pessoas façam as coisas 

para nós. Temos que aceitar essa carga 
e procurar entender como carregá-la, 
de acordo com as nossas condições e 
fazer o nosso percurso da melhor for-
ma possível.

Então vamos lá, pense na solução 
mais cabível e honesta para o proble-
ma que está encarando agora. Tenha 
a atitude enérgica positiva e coloque 
em prática a ação mais viável pra re-
solver esse problema. Transforme em 
um jogo matemático onde você vai o 
resolvendo por partes, com isso seu 
cérebro trabalhará com mais clareza 
e as coisas vão se encaixar da melhor 
forma possível.

Não deixe de forma alguma, seu 
cérebro trabalhar do modo negativo 
de encarar as coisas, porquê, além de 
você não solucionar esse problema, 
você vai carregá-lo para outros luga-
res e transformará todos os âmbitos 
da sua vida em recintos de problemas. 
Então separe-o e tente o ver de fora, 
sempre com o foco na solução. Você 
vai conseguir!

E lembrando, depois de resolver 
esse problema e tirar de letra a situa-
ção formada pela atmosfera que você 
criou, uma novidade... você passou de 
fase e o próximo problema com cer-
teza vai ser um pouco maior. Por que 
agora, você está em um outro nível de 
capacidade humana, é mais forte e ca-
paz de realizar coisas.

Então não desanime, veja como 
algo desafiador, entenda a lição e a 
experiência que isso vai trazer para 
você. Agora faça acontecer! Somos ca-
pazes de muito mais do que estamos 
fazendo agora. Somos a máquina 
mais perfeita do universo. Só preci-
samos acreditar e realizar com ações 
o que for possível para atingir a solu-
ção. Você pode!

Boa sorte!

Como você age 
diante das suas 
dificuldades?

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 Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb) receberá recursos 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para capacitar e melhorar a 
infraestrutura do Laboratório de Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo, além de 
quantificar a presença de crômio hexavalente 
em amostras de água superficial coletadas 
na bacia dos rios Sapucaí-Mirim/Grande, 
por meio da técnica de cromatografia 
iônica. A presença do elemento químico 
crômio nos corpos hídricos pode ocorrer em 
função de diversas atividades ligadas aos 
seres humanos, tais como os processos de 
fabricação de curtumes (estabelecimento 
onde se curtem couros e peles), que 
possuem grande concentração na região de 
Franca, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 
Sapucaí-Mirim/Grande. 

A Faculdade de Ciências e Engenharia da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Tupã, 
em parceria com o Instituto Federal de São Paulo 
– Campus de Tupã e com a Secretaria Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Tupã, iniciará 
a produção de máscaras rígidas (face shields) 
utilizando impressoras 3D das instituições de 
ensino e de voluntários. O objetivo da ação 
é disponibilizar os itens para proteção de 
profissionais de saúde e de áreas auxiliares 
como bombeiros, policiais e motoristas, no 
combate à COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus. Atualmente, o projeto está em fase 
de organização junto aos voluntários, que se 
dividirão em turnos diários para operação de três 
impressoras, fabricação da estrutura de fixação 
da viseira transparente, corte do acetato e 
montagem. O tempo de impressão de cada peça 
demora cerca de duas horas. 

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?
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Presidente afirma que vírus 
‘está começando a ir embora’

SP vai contratar 1.185 profissionais 
de saúde em caráter emergencial
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem a 
autorização para contratação 
de 1.185 profissionais de saúde, 
em caráter emergencial, para 
incrementar o quadro das equi-
pes de saúde dos hospitais es-
taduais e reforçar a assistência 
aos casos de covid-19. 

“São mais 1.185 profissio-
nais que vão atuar na saúde 
pública no Estado de São Pau-
lo, ajudando os 645 municípios 
por meio dos hospitais e dos 
centros de atendimento à saú-
de”, disse Doria. 

Serão chamados 260 pro-
fissionais remanescentes de 
concursos públicos, sendo 210 
enfermeiros e 50 fisioterapeu-
tas. Eles estão sendo convoca-
dos por meio de publicação 
em Diário Oficial e devem co-
meçar a trabalhar a partir do 
dia 22 de abril. 

Além disso, foi aberto pro-
cesso seletivo simplificado para 
925 contratações por tempo de-
terminado (CTD), somando 20 

vagas de agente técnico de saú-
de para área de Assistência So-
cial (incluindo duas para pesso-
as com deficiência – PCD), 245 
de médico na área de Clínica 
Médica (sendo 12 PCD), 30 de 
oficial de saúde (dois PCD) e 
630 de técnico de enfermagem 
(sendo 32 para pessoas com de-
ficiência). 

As inscrições poderão ocor-
rer entre os dias 15 e 22 de 
abril, exclusivamente pela in-
ternet, no endereço eletrônico 
da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br). Não será aceita 
qualquer outra forma de inscri-
ção ou inscrição fora do prazo. 

O edital foi publicado no 
Diário Oficial do Estado da 
última quinta-feira (9). A con-
tratação será pelo período de 
até doze meses. Mais infor-
mações sobre pré-requisitos e 
condições para participar do 
processo constam no edital 
(nº 01/2020). Não será cobrada 
taxa de inscrição para a parti-
cipação no processo seletivo.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tráfego nas principais rodovias paulistas tem 
queda de 66% durante feriado de Páscoa
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O movimento de 
veículos nas rodovias paulistas 
sob concessão foi 66,56%menor 
neste feriado de Páscoa na com-
paração com o ano passado. O 
resultado reflete a orientação 
do Governo do Estado para 
que as pessoas fiquem em casa 
durante este período de qua-
rentena em razão da pandemia 
provocada pelo novo coronaví-
rus. Com a redução do tráfego, 
também foram registrados 61% 
menos acidentes e queda de 
46% nas vítimas fatais.

Desde o começo da sema-
na passada, por orientação da 
Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo (Artesp) as 
concessionárias de rodovias 
paulistas passaram a veicular 
nos painéis eletrônicos men-
sagens orientando a popula-
ção a não viajar. Foram cinco 
frases como essas: “Nesta Pás-
coa, cuide da sua saúde e da 
sua família. Fique em casa!”; 
ou ainda: “Na Páscoa, se pu-
der, não viaje. Siga a quaren-
tena e fique em casa!”.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse neste domin-
go, durante uma celebração de 
Páscoa com líderes religiosos, 
que o novo coronavírus “está 
começando a ir embora”. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, porém, a situação mais 
crítica, ao menos em São Pau-
lo e no Rio de Janeiro, deve ser 
vivenciada apenas no fim de 

abril e no início de maio.
“Tenho dito desde o come-

ço, há 40 dias. Temos dois pro-
blemas pela frente, o vírus e 
o desemprego. Quarenta dias 
depois, parece que está come-
çando a ir embora a questão 
do vírus, mas está chegando e 
batendo forte o desemprego”, 
afirmou o presidente, ao fim 
da celebração, realizada por 

videoconferência.
Até domingo, mais de 1,2 

mil pessoas haviam morrido 
no Brasil por causa da covid-19. 
Ao todo, eram mais de 22 mil 
casos confirmados. “Devemos 
lutar contra essas duas coisas 
(o vírus e o desemprego). Ob-
viamente, sempre lutamos 
crendo, acreditando em Deus 
acima de tudo. Vamos vencer 
esses obstáculos”, completou 
o presidente. Procurado pela 
reportagem, o Ministério da 
Saúde não comentou as decla-
rações de Bolsonaro.

Participaram a videocon-
ferência 21 representantes 
da Igreja Católica, de igrejas 
evangélicas e da comunidade 
judaica, além da empresária e 
escritora Íris Abravanel, que 
foi a mediadora da conferên-
cia. Ela é casada com o apre-
sentador de TV Silvio Santos.

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Eleitor tem menos de um mês para regularizar título
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os cidadãos 
que não estão em dia com o 
título de eleitor têm até 6 de 
maio para regularizar a situ-
ação. Após o prazo, quem es-
tiver com pendências no do-
cumento não poderá votar 
nas eleições municipais de 
outubro, quando serão elei-
tos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores nos 5.568 muni-
cípios do país.

Além de ficar impedido 
de votar, o cidadão que tem 

Como regularizar 
Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua resi-

dência, preencher o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e apresentar um documento 
oficial com foto. Além disso, será cobrada multa de R$ 3,51 por turno a que o eleitor deixou de 
comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio, último dia para emissão 
do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições.

A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 
primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será no dia 
25 do mesmo mês. Cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a votar. 

Apesar dos transtornos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu que o calendário dos procedimentos preparatórios das eleições está 
mantido. Na última semana, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, criou um grupo 
de trabalho para avaliar os impactos da pandemia na Justiça Eleitoral. 

o título cancelado fica im-
pedido de tirar passaporte, 
tomar posse em cargos pú-
blicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, en-
tre outras restrições.

O prazo também deve ser 
observado pelos jovens de 16 
anos que vão votar pela pri-
meira vez e querem solicitar 
o documento. Com o fim do 
prazo, o cadastro eleitoral 
será fechado e nenhuma alte-
ração será permitida, somen-

te a impressão da segunda 
via do título será autorizada. 
A medida é necessária para 
que a Justiça Eleitoral possa 
saber a quantidade de eleito-
res que estão em dia com o 
documento e poderão votar. 

No ano passado, 2,4 mi-
lhões de títulos foram can-
celados porque os eleitores 
deixaram de votar e justificar 
ausência por três eleições se-
guidas. Cada turno equivale a 
uma eleição.
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ÁRIES: Será um dia um pouco diferente, com bem mais 
entusiasmo que o normal. A cardinalidade estará bem 
exaltada neste momento. 

TOURO: Deve tomar a iniciativa sem ficar apático peran-
te os problemas. Se agir primeiro tende a solucionar boa 
parte deles. 

GÊMEOS: Aja de forma mais versátil hoje, receberá muita 
ajuda de Marte. O ar também será um forte aliado para 
destacar a sua capacidade de se comunicar. 

CÂNCER: Seus sentimentos estarão voltados para o 
relacionamento familiar. Marte irá gerar um bem estar 
em você.

LEÃO: Irá se sentir revigorado e reconhecido por boa 
parte das pessoas que convivem com você. A criativida-
de também será ressaltada neste dia.

VIRGEM: Estará cosmicamente esplendoroso, se sentirá 
vigoroso durante este dia. Haverá uma grande influência 
de Mercúrio. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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II
CONTENDER

PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

LIBRA: Não estará tão tranquilo quanto está acostuma-
do. Algumas indisposições sociais irão te chatear e lhe 
incomodar durante o dia. 

ESCORPIÃO: Andará um pouco em baixa o seu sentido 
de percepção. A lua causará uma influência negativa. 
Estará um pouco mais vingativo.

SAGITÁRIO: A constelação de sagitário está no fim de 
uma transição com Marte. É importante que você procure 
praticar mais o otimismo. 

CAPRICÓRNIO: Se apresentará mais dedicado ao seu tra-
balho. Continue se empenhando para colher bons frutos. 
Aproveite o bom momento que se passa em Marte.

AQUÁRIO: Sair para fazer um passeio será algo bem 
importante para você alterar algumas situações mais 
complicadas. 

PEIXES: Algumas situações mudaram no percurso deste 
dia. Tente avaliar o que de fato você realmente precisa. 
Poderá agir de forma depreciativa com quem ama. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O cantor e com-
positor Moraes Moreira foi 
encontrado morto na manhã 
de ontem em casa, na Gávea, 
no Rio de Janeiro. De acordo 
com a assessoria de impren-
sa do músico, ele teve um 
infarto agudo do miocárdio e 
morreu às 6h. Tinha 72 anos.

A assessoria informou 
ainda que seguindo as reco-
mendações de isolamento 
social para combate à pan-

Moraes Moreira morre aos 72 anos
FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

demia do novo coronavírus 
(covid-19), a família não irá 
divulgar nem a data nem a 
hora do velório para evitar 
aglomeração. Eles pedem a 
quem quiser homenagear 
Moreira que siga escutando a 
obra dele. 

Em Ituaçu (BA), o irmão 
Eduardo Moraes recebeu a 
notícia. Segundo ele, foi a 
governanta que encontrou o 
corpo de Moraes. “Ele mor-

reu em casa, onde morava, no 
Rio de Janeiro. A governanta 
foi limpar o apartamento e 
encontrou ele morto”, disse. 

Segundo o irmão, ele es-
tava “sossegado, de quaren-
tena e preocupado com a 
pandemia” do novo corona-
vírus (covid-19). 

Nascido em Ituaçu, An-
tônio Carlos Moraes Pires, 
conhecido como Moraes Mo-
reira, é ex-integrante do gru-
po Novos Baianos, composto 
por Baby do Brasil, Pepeu Go-
mes, Paulinho Boca de Can-
tor, Dadi e Luiz Galvão, entre 
outros. Seguia carreira solo 
desde 1975. 

A morte repercutiu nas 
redes sociais, com dezenas 
de mensagens do Brasil e do 
exterior em homenagem a 
Moraes Moreira, de artistas, 
políticos e fãs.

Moreira ainda produzia 
até dias atrás. Em uma das 
últimas postagens que fez 
nas redes sociais, ele falava 
sobre o período de isolamen-
to social. “Oi, pessoal, estou 
aqui na Gávea, entre minha 
casa e o escritório que ficam 
próximos. Cumprindo mi-
nha quarentena, tocando e 
escrevendo sem parar”.
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ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685 ANUNCIE AQUI 

97380-7685 ANUNCIE AQUI 97380-7685

CLASSIFICADOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

Cursos

IMÓVEIS

SERVIÇOS

Oportunidade

NEGÓCIOS PUBLICIDADE LEGAL

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

TERRENO 10X94  
R$5000 de entrada mais 
60 de R$500 , tenho outros 
terrenos Pq primavera 
F.: 96020-8559/ 954322494
TERRENO 5X25 
Pq. Primavera 18.000 mil 
tenho várias metragens. F.  
96020-8559/  98210-7398
APTO. 
Trav. Timóteo Penteado - R$ 
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

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

EMPREGO

Contrata-se REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000mts², entr. 
10 Mil e 50x R$ 1.200, e 
terreno c/ casa, preço a 
combinar F: 97589-1682/ 
99935-6619 Vivo.

ABANDONO DE EMPREGO 

A Empresa Central do Acrílico Ltda , situada 
à Rua Prefeito Gabriel José Antônio, 184 - 
Vila das Palmeiras, Guarulhos, SP com CNPJ 
02.281.258/0001-39 , vem pela presente 
Convocar o Sr(a) William Elias de Souza 
Timóteo, portadora da CTPS 72183 Serie 
419 a justi�car as suas faltas e reassumir 
suas funções imediatamente no prazo de 
24hrs ,sob pena de caracterização de 
Abandono de Emprego previsto no 
artigo 482.

ABANDONO DE EMPREGO 

A Empresa Magazine Luiza S/A, situada à 
avenida: Julia Gaiolli I, 740 nesta cidade de 
Guarulhos, com CNPJ 47.960.950/0588-04, 
vem pela presente Convocar o Sr(a) Vitor 
Fernandes Alves Sprecca, portador da 
CTPS 98865 Serie 0093 a comparecder em 
seu local de trabalho, para justi�car sua 
ausência a reassumir suas funções, 
imediatamente. O não comparecimento 
caracterizará em Abandono de Emprego, 
Conforme Artigo 482, letra I(i) da CLT.

Flagrados com 15 mil testes de coronavírus 
vão a prisão por tempo indeterminado
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A juíza de plan-
tão Érika Fernandes Fortes 
impôs prisão preventiva - 
por tempo indeterminado 
- dos 14 flagrados com 15 
mil testes de coronavírus, 
além de quase 2 milhões de 
equipamentos de preven-
ção, em operação da Polícia 
Civil de São Paulo. Eles ne-
gociavam todos os itens por 
R$ 3 milhões. Disfarçado de 
empresário, um delegado foi 
responsável pelas tratativas 
que atraíram os investigados 
para a ação policial.

A magistrada afirma levar 
em consideração a “audácia 
dos agentes, seja pela notícia 
de que não interromperiam 
a atividade criminosa, haja 
vista informações constantes 
nos autos de que estariam 
planejando outra ação seme-
lhante, seja pelo fato de os in-
diciados praticarem a presen-
te conduta em pleno estado 
de pandemia pela qual passa 
o mundo, em que todos os 
esforços têm sido feitos para 
combater sua disseminação, 
inclusive com falta de itens 
de prevenção”.

“Compete ao Poder Judi-
ciário, ademais, garantir a 
ordem pública, que é atingi-
da diretamente quando fatos 
como este, de grande reper-

FOTO: PAULO GUERETA/ESTADÃO

cussão, vêm à tona. Ademais, 
entre os indiciados estão al-
guns estrangeiros (chineses), 
sendo temerária a soltura 
antes de verificar a real situa-
ção em que se encontram no 
país”, anotou.

Um dos presos, Marcos 
Zheng, é o proprietário do 
imóvel onde a carga roubada 
de uma importadora, no Ae-
roporto Internacional de Gua-
rulhos, foi encontrada. Ele é 
apontado como líder da qua-
drilha pelos investigadores.

Segundo a magistrada, 
Zheng estava “acompanhado 
de seus seguranças pessoais 
armados e dadas as circuns-
tâncias acima elencadas, sua 
efetiva participação na em-
preitada ainda há de ser me-
lhor investigada”. “Todavia, 
tratando-se de pessoa que 
possui informações privile-
giadas, especialmente frente 
ao seu contato direto com alto 
escalão do governo estadual 
e empresas chinesas respon-
sáveis pela negociação dos 
testes para exame do Covid 
19, entendo que sua custódia 
neste momento é necessária.”

Segundo a magistrada, 
Zheng “é responsável por 
diversas negociações e inter-
mediações de negócios entre 
a Secretaria Estadual de São 

Paulo, Governo Estadual, e a 
China, incluindo a conexão 
entre São Paulo e empresas de 
Wuhan, cidade chinesa onde 
o coronavírus teve início”.

Também estavam no local 
e foram presos empresários 
do ramo de equipamentos 
hospitalares e todos mencio-
naram que estavam ali exata-
mente para negociarem com 
o sr. Fu mercadorias para o 
combate ao coronavírus, pro-
dutos estes que, segundo eles 
mesmos, “estão valendo mais 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De um total de 31 
companhias aéreas que ope-
ram no Aeroporto de Cumbica 
apenas 12 continuam com suas 
atividades. Segundo a con-
cessionária que administra o 
terminal, Guarulhos continua 
operando voos nacionais, in-
ternacionais, executivos e mi-
litares. No entanto, das quatro 
companhias aéreas nacionais 
duas suspenderam tempora-
riamente as operações. Entre as 
internacionais, de 27 empresas, 
10 continuam operando.

Dentre os terminais, o 1 
está com as atividades encer-
radas temporariamente desde 
o último dia 01º; o 2 desde o 
dia 23 de março mantém so-
mente embarques e desem-
barques domésticos e check-in 
das companhias aéreas que já 
atuavam naquele espaço; desde 
a mesma data o 3 opera somen-
te embarques e desembarques 
internacionais e check-in das 
companhias aéreas que já atu-
avam naquele espaço.

Segundo a concessionária, 
até fevereiro deste ano, 120 mil 
embarques e desembarques, 
eram realizados em todos os 
terminais. A movimentação do 
Terminal 1 representava 10% 
desta média diária; o Terminal 
2, 60% e o Terminal 3, 30%. A 
empresa não informou os nú-
meros atuais.

que ouro”, anota a juíza, ao se 
referir a Fu Zhihong.

Os presos são Zheng Xiao 
Yun, Paulo Sérgio Perniciotti, 
Lanfen Zong, Antonio Ricar-
do dos Santos Lima, João Ro-
dolfo Rodrigues da Silveira, 
Kawe Mycon Brito dos San-
tos, Cleber Marcelino da Sil-
va, Marcelo Martins da Silva, 
Hilmar Jose Duppre Junior, 
Alex Liberato dos Santos, 
Dagoberto da Silva Tomo, Fu 
Zhihong, Wu Hang e Zhang 
Ruifeng. 

Apenas 12 companhias 
aéreas permanecem 
operando em Cumbica
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