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CORONAVÍRUS - Em meio a pandemia que vivemos, Guarulhos segue o isolamento social e registra ruas vazias

Itália inicia reabertura parcial do 
comércio paralisado pelo covid-19

A Itália começou nesta 
terça-feira (14), uma fase ini-
cial de reabertura, liberando 
parcialmente algumas ativi-
dades paralisadas pela pan-
demia do novo coronavírus 
O país também adotou no-
vas regras, anunciadas pelo 
primeiro-ministro Guiseppe 
Conte na sexta-feira. Livra-
rias, papelarias e lojas de 
roupas para bebês e crian-
ças poderão reabrir, exceto 
em Emilia-Romana e nas 
províncias de Piacenza e Ri-
mini. Já nas regiões de Lom-
bardia e Piemonte, apenas 
as lojas de roupas infantis 
poderão funcionar.

A Itália também passará 
a permitir que estrangeiros 
possam ingressar no país - 
exclusivamente a trabalho - 
por um período de até três 
dias, que pode ser prorroga-
do por mais dois. Para isso, 
o viajante deve entregar 
um certificado ao chegar e, 
caso não possa retornar ao 
seu lugar de origem após 
esses cinco dias, deverá en-
trar em quarentena.

Outras atividades libe-
radas a partir desta terça 
- desde que se respeitem 
rigorosas regras de higie-

ne e distanciamento físico 
- são relacionadas à produ-
ção industrial e incluem fa-
bricação de computadores, 
cuidados e manutenção da 
paisagem, obras hidráulicas 
e vendas por atacado de 
papel e papelão.

Também nestes setores 
há exceções para algumas 
regiões do país, detalhadas 
em um decreto assinado 
por Conte no último dia 10.

O decreto também per-
mite que empresas que não 
estão funcionando possam 
autorizar a entrada de fun-
cionários ou terceirizados 
para serviços de manuten-
ção, conservação, limpeza 
ou desinfecção e segurança, 
além do despacho e recebi-
mento de mercadorias.

Uma série de regras foi 
estabelecida para que estas 
atividades possam ser ado-
tadas, incluindo a distância 
que as pessoas devem res-
peitar umas das outras, o 
tipo de limpeza e ventilação 
que deve ser introduzido 
nos locais e o uso de aces-
sórios como máscaras e lu-
vas, além do controle do nú-
mero de pessoas por metro 
quadrado.

ACONTECE

FOTO: COMUNE DI VENEZA VIA FOTOS PUBLICAS

passado, os chocolates, em geral, apresenta-
ram crescimento de 299%. O tíquete médio 
de ovos foi 55% maior neste ano.

Os dados são da EbitNielsen e, segundo 
a análise, os itens de giro rápido como ali-
mentos, bebidas, produtos de higiene pes-
soal e medicamentos (FMCG na sigla em 
inglês) estão mantendo boa performance. 
Isso se deve à adaptação do consumo em 
tempos de restrições impostas para o con-
trole da covid-19 no Brasil.

Abdelmassih cumpre pena em regime fe-
chado. A juíza destacou que a concessão de 
prisão domiciliar para presos do grupo de ris-
co faz parte de um elenco de recomendações 
do Conselho Nacional de Justiça para reduzir 
o risco de mortes no sistema penitenciário. A 
medida vale por 90 dias, quando as condições 
do preso voltam a ser avaliadas. O condena-
do deve ser liberado do uso de tornozeleira 
eletrônica devido à falta do equipamento no 
sistema prisional. Ele não poderá sair de casa, 
a não ser em caso de emergência médica.

As vendas online cresceram 18,5% na se-
mana 31 de março a 6 de abril, na comparação 
com a semana anterior. O que impulsionou a 
alta no geral foram produtos como eletrodo-
mésticos e eletrônicos. No entanto, as vendas 
de Páscoa também chamaram a atenção. Os 
pedidos da data comemorativa aumentaram 
322% entre os dias 29 de março a 6 de abril de 
2020, em relação ao período de 7 a 20 de abril 
de 2019. Somente vendas de ovos de Páscoa 
via internet tiveram alta de 360% sobre o ano 

O Instituto de Conteúdos Audiovisuais 
Brasileiros (ICAB) e a Netflix se uniram para 
criar um fundo emergencial de apoio à comu-
nidade criativa brasileira, afetada pela pan-
demia de covid-19. O fundo será gerenciado 
pelo ICAB e estabelecido com a doação de 
R$ 5 milhões pela Netflix. O objetivo é atender 
até 5 mil trabalhadores e freelancers, entre os 
mais atingidos com a interrupção da produ-
ção audiovisual no Brasil, com um único de-
pósito no valor do salário mínimo (R$ 1.045).

O ex-médico Roger Abdelmassih, conde-
nado a 173 anos de prisão pelo abuso sexu-
al de pacientes, foi autorizado pela Justiça a 
cumprir a pena em casa. A juíza Sueli Zeraik, 
da Vara de Execuções Penais de Taubaté, aca-
tou pedido da defesa para que o condenado, 
que tem 76 anos de idade e um quadro de 
doenças crônicas, seja levado ao regime de 
prisão domiciliar por estar em grupo de risco 
para o coronavírus. A decisão foi publicada 
ontem. O Ministério Público vai entrar com re-
curso para que a decisão seja revista.

Compras online crescem 18,5%; produtos de Páscoa têm alta de 322%

Netflix cria fundo de R$ 5 milhões para trabalhadores afetados pela covid-19

Por risco de coronavírus, Roger Abdelmassih vai para prisão domiciliar

São elegíveis para solicitar o benefício pro-
fissionais como produtores, assistentes, coor-
denadores, técnicos e operadores de diferen-
tes departamentos de produção como câmera, 
áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia 
e logística, entre outros - que em sua maioria 
recebem por semana ou trabalham sem con-
tratos garantidos. A doação da Netflix para o 
ICAB faz parte dos esforços do fundo de US$ 
100 milhões, anunciado em 20 de março, para 
apoiar o setor em países como o Brasil.
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Governo de SP estima haver 100 mil infectados pela covid-19 no Estado

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo de São 
Paulo divulgou estimativa on-
tem de que já chega a 100 mil o 
número de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus no Esta-
do. Entre os casos confirmados, 
são 8.895 pessoas infectadas, 
chegando a um total de 608 
mortes. A estimativa foi feita 
pelo secretário estadual da Saú-
de, José Henrique Germann.

“Pelas próprias caracte-
rísticas da covid-19, no seu 
contingente total de casos 

confirmados, 20% irão para o 
atendimento hospitalar. São 
esses que estão testados aqui”, 
disse o secretário, referindo-se 
ao total de testes que aguar-
dam confirmação para a doen-
ça e que estão sendo feitos em 
uma rede de clínicas coorde-
nadas pelo Instituto Butantan. 
O instituto tem uma fila de 
cerca de 20 mil testes, e está re-
cebendo nesta terça uma carga 
de mais de 726 mil exames, 
vinda da Coreia do Sul, para 

Estado estima queda de R$ 10 bilhões na arrecadação
Na entrevista coletiva, conduzida pelo governador João 

Doria (PSDB), o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) 
apresentou dados sobre a situação fiscal do Estado diante da 
epidemia. A queda na arrecadação de impostos deve chegar 
a R$ 10 bilhões, segundo números apresentados por Garcia, 
nos próximos três meses. O principal tributo, o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias (ICMS), deve comprometer 
também a receita de municípios.

Doria editou dois decretos estaduais ontem, restringindo pa-
gamentos de décimo terceiro antecipado e férias de servidores, 
e proibindo novos contratos em setores não relacionados à do-
ença. Essas ações, somadas a outras medidas já adotadas, como 
a suspensão do pagamento da dívida estadual com a União, 
devem resultar em uma economia de pouco mais de R$ 8 bi-
lhões neste ano.

tentar reduzi-la.
“Então, se você for pensar 

em uma epidemia do pon-
to de vista global, são cinco 
vezes o que está internado, 
porque o índice de 20% inter-
nado faz parte da própria pa-
tologia.” Germann continuou: 
“Se hoje nós temos 20 mil pes-
soas internadas, temos 100 
mil acometidos da patologia. 

Porém, todos esses 80% não 
aparecem porque, primeiro 
de tudo, eles não apresentam 
sintomas, não apresentam 
necessidade de tratamento, 
muito menos de tratamento 
hospitalar”. No momento, São 
Paulo tem 1.878 pessoas inter-
nadas por causa da covid-19, 
metade delas em UTIs, segun-
do o secretário Germann.

Carga com 726 mil testes 
para coronavírus chega a SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma carga com 
7.260 kits para testes do 
novo coronavírus (726 mil 
exames), encomendada pelo 
Instituto Butantan, aterris-
sou em São Paulo na madru-
gada desta terça-feira (14), 
e será usada para reduzir a 
fila estimada em até 20 mil 
exames para detecção de co-
vid-19 no estado. O material 
foi levado ontem para um 
depósito em Guarulhos.

Segundo o Butantan, há 
outra carga, com mais 500 
mil testes, que deve chegar 
até o fim do mês ao estado. O 
teste é do tipo RT-PCR (Trans-
crição Reversa Seguida de 
Reação em Cadeia da Polime-
rase, na sigla em inglês), que 
confirma se o RNA presente 
na amostra é o do coronaví-
rus. A carga veio da Ásia em 
uma viagem de dois dias, que 
fez escala na Alemanha antes 
de aterrissar em São Paulo, de 
acordo com o aeroporto.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Vereadores discutirão amanhã aumento 
no tempo de utilização da Zona Azul
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os vereadores 
discutirão na sessão de ama-
nhã um projeto de lei, de au-
toria da prefeitura, que am-
plia o prazo de concessão e o 
período de utilização do sis-
tema de estacionamento rota-
tivo de Guarulhos. O serviço 
de Zona Azul está desativado 
na cidade desde março de 
2018. As alterações propostas 
visam adequar o sistema ao 
processo de licitação que de-
verá ser retomado em breve.

Segundo a proposta, ha-
verá a ampliação do prazo 
de concessão da execução do 
sistema de estacionamento 
remunerado de cinco para 15 
anos, atendendo, portanto, ao 
princípio disposto na legisla-
ção federal que apresenta a 
continuidade da prestação 

dos serviços públicos como 
condição para sua eficácia.

Já o tempo de utilização 
das vagas disponíveis será 
mantido de meia hora no mí-
nimo e ampliado para o má-
ximo de quatro horas. Atual-
mente o período máximo é 
de duas horas.

CME faz webinar gratuito para discutir modos de inovação em meio à crise

Alunos da rede municipal contarão com 
videoaulas transmitidas pela TV Câmara
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
assinou ontem, junto com o 
secretário de Educação, Paulo 
Matheus, e o presidente da Câ-
mara Municipal de Guarulhos, 
Professor Jesus, um convênio 
para exibição de videoaulas 
pela TV Câmara. As aulas 
são direcionadas aos alunos 
da rede municipal que estão 
temporariamente privados do 
acesso às escolas por medidas 
de proteção decorrentes do co-
ronavírus (covid-19).

O programa Saberes em 
Casa Guarulhos, realizado 
pela equipe pedagógica da 
Secretaria de Educação, será 
transmitido a partir do mês de 
maio no canal da TV Câmara 
(canal 61.1 da TV aberta). A 
iniciativa tem como objetivo 
evitar prejuízos ao ensino dos 
alunos e garantir conteúdo de 
horas/aula. Os materiais tam-
bém serão disponibilizados 
nos canais do YouTube da Pre-
feitura de Guarulhos (bit.ly/
PrefGruYoutube) e do Portal 
SE Informe (bit.ly/PortalSEin-
forme) para que sejam acessí-
veis a todos.

Na programação, as video-
aulas terão como característi-
ca a interdisciplinaridade, ou 
seja, temas das áreas de natu-
reza e sociedade (ciências, his-
tória e geografia) e atividades 
em formato de desafios-tarefas 
nas áreas de língua portugue-
sa e matemática, com grade 
diária de aproximadamente 
1h30, exibidas de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 10h30.

Além do conteúdo curri-

cular, serão veiculadas ainda 
atividades para auxiliar no 
desenvolvimento e aprendi-
zagem da educação infantil, 
passando pelos processos de 
alfabetização e chegando aos 
anos finais do ciclo I do Ensi-
no Fundamental. Os temas a 
serem trabalhados são O Uni-
verso Imaginário, Vida de In-
seto, Eu e meu Mundo e Eu e 
Minha Escola.

Desta forma, será possível 
garantir aos estudantes uma ro-
tina próxima daquela que pos-
sui em suas escolas: contação 
de histórias, leitura de livros, 
cantigas, parlendas, escrita de 
palavras, pesquisas, produções 
de texto e raciocínio lógico ma-
temático, além dos conteúdos 
referentes a cada tema nas áre-
as de ciências.

Para o prefeito Guti, a ini-
ciativa é parte de um conjunto 
de ações que a Prefeitura vem 
adotando para conter o coro-
navírus na cidade. “Garantir a 
segurança de nossas crianças 
é nosso compromisso, e essa 
é uma solução para que elas 
não tenham o ano letivo pre-

judicado. A equipe pedagógica 
da Educação está trabalhando 
muito para que o conteúdo 
chegue com qualidade aos 
nossos alunos”, comenta.

O secretário de Educação, 
Paulo Matheus, destaca que o 
objetivo da iniciativa é manter 
os alunos conectados com o 
universo escolar. “É uma for-
ma de deixar os alunos atua-
lizados e em contato com as 
discussões que estão presen-
tes na escola. Por meio da TV, 
que é uma mídia democrática, 
as crianças poderão estar em 
suas casas, com o apoio das 
famílias, mantendo em dia os 
estudos”, afirma.

Além disso, serão disponibi-
lizados também conteúdos de 
Libras (Linguagem Brasileira 
de Sinais) para os alunos sur-
dos, atividades de vida diária 
para as famílias realizarem jun-
to aos alunos com deficiência, 
aulas de conceitos musicais, ar-
tes visuais, jogos teatrais e lín-
gua inglesa, buscando garantir 
o acesso ao conhecimento a to-
dos os alunos, independente de 
suas especificidades.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Câmara delibera PL que transfere 
recursos de fundos para a prefeitura

A Câmara deliberou favoravelmente, em sessão extraor-
dinária realizada ontem, o projeto de lei, de autoria do Exe-
cutivo, que dispõe sobre medidas excepcionais no âmbito 
das finanças públicas voltadas à situação de emergência e 
estado de calamidade em Guarulhos em razão da crise gera-
da pela pandemia de coronavírus.

De acordo com o projeto, o Executivo fica autorizado a 
transferir valores de 12 fundos municipais (Solidariedade, 
Direitos da Criança e do Adolescente, Habitação, Meio Am-
biente, Saúde, Segurança Pública, entre outros) para a conta 
do Tesouro Municipal. Ficam, no entanto, salvaguardadas 
as despesas obrigatórias, as empenhadas e as eventuais pen-
dências de conciliação.

Os vereadores realizaram as sessões remotamente, por 
meio de aparelhos móveis ou fixos, graças à instalação de um 
aplicativo de teleconferência fornecido pela Diretoria de Tec-
nologia da Informação da Casa. Além de discutir, os 34 par-
lamentares puderam votar eletronicamente em tempo real.

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus tem impacta-
do negativamente os negócios 
de muitos empreendedores 
mundo afora. O momento é de 
preservação da vida, mas tam-
bém de apreensão por conta da 
quarentena, que fechou as por-
tas de diversos setores de ativi-
dade. Para discutir as possibi-
lidades de inovação em meio 
à crise, o Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME), da 
ACE-Guarulhos, fará um webi-
nar gratuito hoje.

Para participar do encon-
tro virtual basta se inscrever 
no link disponível no site da 
ACE-Guarulhos. https://www.
sympla.com.br/inovacao-na-
-crise-como-se-reinventar-nes-
te-momento-atual__832785?fb
clid=IwAR1WUVeyOvMYto8
zpFVbWk1UscwZwHRERMU

93J-0s6ODe9uyjBEnD8hddTQ
“O encontro tem como pro-

pósito seguir a agenda do CME 
mesmo que de forma virtual. O 
órgão tem papel importante no 
empoderamento das mulheres 
nos negócios e não pode parar. 
Para isso, decidimos abordar 
um tema atual, que balançou a 
economia, e escolhemos contri-
buir convidando duas especia-
listas em áreas diferentes para 

que as participantes possam 
trocar experiências e, assim, se 
reinventar em seus negócios”, 
explica a diretora superinten-
dente do CME, Camila Amato.

O webinar terá a participa-
ção da advogada Aurea Caccia 
e a contadora Viviane Macha-
do. Cada convidada falará so-
bre como tem se reinventado 
neste momento difícil, de acor-
do com as particularidades de 

cada negócio.
“Cada setor de atividade 

tem enfrentado a situação de 
uma forma. É importante para 
as advogadas e contadoras par-
ticiparem deste webinar do 
CME. E quem não atua nestes 
negócios também pode tirar 
ensinamentos importantes que 
devem ser adaptados às empre-
sas de cada um”, apontou o pre-
sidente da ACE, Silvio Alves.
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Número de mortes por coronavírus sobe para 20 em Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria da Saúde nesta 
terça-feira (14) mostra que 
sete mortes por coronavírus 
(covid-19) foram confirmadas 
em Guarulhos, sendo quatro 
mulheres, entre 42 e 89 anos, 
e três homens, de 44, 54 e 70 
anos. Com isso o número total 
de óbitos chega a 20, enquanto 
outros 63 que podem ter sido 
ocasionados pela doença estão 
sendo investigados. 

A cidade também registra 
cem novos casos suspeitos, 
chegando a 2.711. Destes, 160 
foram confirmados, 423 que 

estavam sendo investigados 
foram descartados e outros 
2.128 seguem em investigação. 
No Centro de Combate ao Co-
ronavírus, 12 pessoas estão in-
ternadas, sendo cinco na UTI. 
Em contrapartida, outras cinco 
já receberam alta, sendo um pa-
ciente curado do novo corona-
vírus e outros quatro com sus-
peita da doença que estavam 
em observação no local. 

Vale lembrar que, entre os 
esforços para conter a disse-
minação do vírus na cidade, 
a prefeitura disponibiliza uma 
central telefônica para que a 
população possa tirar dúvidas 

Prefeitura distribui cestas básicas com doações feitas no Drive-Thru Solidário
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura dis-
tribuiu ontem cestas básicas 
emergenciais para famílias 
de uma comunidade no Par-
que Santos Dumont. Os kits 
foram montados pelo Fun-
do Social de Solidariedade 
e distribuídos pelos Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) com produtos 
alimentícios e de limpeza e 
higiene doados pela popula-

ção no Drive-Thru Solidário, 
realizado aos fins de semana.

As famílias com neces-
sidades emergenciais, de 
acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social, devem pro-
curar a unidade do Cras de 
referência do bairro, a qual 
irá disponibilizar a cesta bá-
sica. Os Cras funcionam de 
segunda-feira a sexta-feira, 

das 8h às 17h.
Neste sábado (18) e do-

mingo (19), a Prefeitura re-
alizará mais uma edição 
do Drive-Thru Solidário 
em frente ao Bosque Maia 
(avenida Paulo Faccini, s/
nº, Centro), das 8h às 17h, 
no qual as pessoas poderão 
doar alimentos, água, itens 
de higiene e de limpeza sem 
precisar sair do carro.

a respeito da covid-19 sem pre-
cisar sair de casa. Basta ligar 
para o número 2475-8661. O 
atendimento, que também ofe-
rece ajuda psicológica breve e 
conta com apoio médico para 
orientação a pacientes com 
sintomas graves, é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, por equipe multi-
profissional de nível superior 
da área da saúde. Até o mo-
mento, 538 ligações já foram 
recebidas.

Isolamento social na cidade cai para 52%
O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) 

do Governo de São Paulo mostra que o percentual de 
isolamento social em Guarulhos caiu para 52% ontem. 
No domingo o índice era de 63%. No estado o percen-
tual ontem foi de 50%.

De acordo com o Coordenador do Centro de Con-
tingência do coronavírus em São Paulo, o médico in-
fectologista David Uip, a adesão ideal para controlar 
a disseminação da covid-19 é de 70%. Se a taxa conti-
nuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema 
de saúde não será suficiente para atender a população.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO
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ANOTE

É nas crises que 
se abrem as 
oportunidades

A pandemia do novo coronavírus, 
entre tantos impactos negativos na so-
ciedade, causou queda nos mercados 
de investimentos em todo o planeta. 
Todos os perfis de investidores têm 
sentido o efeito da crise em suas car-
teiras. Não só os mais arrojados, mas 
também os conservadores perceberam 

uma variação negativa nos preços em 
suas aplicações.

Com isso, começam a surgir as 
dúvidas dos investidores se este é um 
momento de oportunidade ou de se 
manter inerte. Não são poucos os inves-
tidores que me procuram com dúvidas 
sobre o que fazer – e como – para recu-
perar essas “perdas” em suas carteiras.

A verdade é que toda crise apresen-
ta sim oportunidades para os investi-
dores. No entanto, o medo que a perda 
inicial apresenta faz com que muitos 
deles realizem prejuízos antes da hora, 
com receio do buraco não ter fim. Rea-

lizar prejuízo significa resgatar valores 
investidos com rentabilidade negativa 
ou preços abaixo dos de compra.

O que o investidor precisa entender 
é que nesses momentos em que preços 
caem, torna-se ainda mais importante 
a opinião de uma assessoria especiali-
zada, para saber o que é oportunidade 
real e o que é furada.

Para exemplificar, quero falar de 
dois mercados: o de ações e o de renda 
fixa crédito privado.

Na bolsa de valores, a volatilidade é 
muito comum. Muitos investidores, em 
especial aqueles novatos no mercado de 
ações, amargam experiências ruins em 
momentos como o atual, quando a va-
riação negativa aumenta e eles, por não 
conhecer o mercado suficientemente, 
realizem prejuízo antes da hora.

É nas crises que se abrem as opor-
tunidades, desde que a empresa adqui-
rida (ao adquirir uma ação, o investi-
dor passa a ser sócio daquela empresa) 
tenha longevidade, bom modelo de 
negócio, grau de endividamento razo-
ável, aspectos que são mostrados por 
uma assessoria especializada.

Nas estratégias para aplicações em 
renda fixa de crédito privado, a análi-
se é muito parecida. Para comprar al-
gum ativo de dívida nesse momento, é 
preciso entender a empresa devedora, 
qual o risco que ela possui de inadim-
plência e de insolvência. Realizada 
essa análise, busca-se os possíveis ati-
vos, que no mercado chamamos de 
“ativos desagiados” (que estão abaixo 
do seu preço de emissão).

Resumidamente, este é um bom 
momento para tomar alguma ação. 
Esperar pode significar perda de opor-
tunidades. Crises vêm e vão. Todas 
foram superadas e está também será. 
Mas essa superação passa por tomar 
decisões agora para favorecer seus in-
vestimentos.

Pandemia cria 
oportunidades para 
as aplicações ou é 
momento de aguardar?

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM

A Sabesp já fez a limpeza do entorno de mais de 
100 unidades de saúde (UBSs, AMAs, UPAs, clínicas 
e hospitais), além de instalações do Bom Prato na 
Região Metropolitana de São Paulo. Também, desde 
o início da quarentena no Estado, a higienização 
aconteceu em 270 municípios paulistas em que a 
empresa presta serviço. Todas as regiões do Estado 
foram beneficiadas. A ação de lavagem de espaços 
públicos foi iniciada em 24 de março e ocorre 
também em parceria com prefeituras, de modo a 
combater o novo coronavírus, causador da doença 
covid-19. Por causa da pandemia, a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo aplica 
mais cloro na água utilizada na limpeza urbana para 
garantir mais eficiência ao processo de higienização. 
Na Região Metropolitana, é usada a água de reuso 
produzida nas estações de tratamento de esgoto, 
que também recebe dose adicional de cloro.

Os bancos e birôs de crédito estenderão 
o processo de negativação, em geral de 
10 dias, para 45 dias, a partir da próxima 
sexta-feira (17). A decisão foi tomada pela 
Associação Nacional dos Birôs de Crédito 
(ANBC) e a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). Segundo a Febraban, a medida é 
válida por 90 dias, podendo ser prorrogada. 
O objetivo é manter o fluxo de informações 
para avaliação do crédito e ao mesmo tempo 
conceder prazo adicional para que credores, 
consumidores e empresas possam renegociar 
seus créditos. “Os setores continuam 
monitorando os impactos da covid-19 e 
acreditam que, com a colaboração de todos, 
o país será capaz de enfrentar a pandemia 
e reduzir seus efeitos negativos sobre a 
população”, diz a Febraban em nota. 
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Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517 Vila Pedro Moreira - 
CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

(11) 97386-9260ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
DAS 8H ÀS 16H (11) 2087-7789

VENHA NOS CONHECER!
TEMOS CERTEZA QUE SE SURPREENDERÁ 

COM O QUE ESTAMOS OFERECENDO A 
VOCÊ: QUALIDADE DE ATENDIMENTO, 
SERVIÇOS MÉDICOS E CUIDADOS A UM 

CUSTO QUE CABE NO SEU BOLSO!

ESPECIALIDADES

ACUPUNTURA
ANDROLOGIA
CARDIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROLOGIA

GERIATRIA
GINECOLOGIA

MASSOTERAPIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA

OTORRINO
PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

CENTRO DE COLETA
EXAMES LABARATORIAIS
EXAMES DA IMAGEM

NOSSO CENTRO MÉDICO ESTÁ 
VOLTADO PARA O BEM-ESTAR DA 

MELHOR IDADE, PROPORCIONANDO 
QUE SUA QUALIDADE DE VIDA 

AUMENTE SUA QUANTIDADE DE VIDA

AGENDE JÁ 
SUA CONSULTA

PREÇO DA CONSULTA
A PARTIR DE 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O segredo para 
distrair as crianças confinadas 
dentro de casa durante a qua-
rentena pode estar entre potes 
e panelas. Ir para a cozinha 
com os pequenos não só é uma 
boa distração durante os longos 
dias de confinamento como 
também uma forma de apren-
dizado, de aproximá-los da co-
mida e sua origem.

“Apresentar a criança desde 
cedo à culinária só tem bene-
fícios. Elas são naturalmente 
curiosas e a cozinha é um lugar 
lúdico”, revela Betty Kövesi, pro-
fessora das turmas de pequenos 
da escola de cozinha fundada 
por sua mãe, Wilma Kövesi. 
“Quando a criança participa do 
processo, ela tende a experimen-
tar, e isso vai aumentando o re-
pertório gustativo delas.”

Para Betty, não há idade para 
começar. A questão é adaptar ta-
refas para cada faixa etária: com 
os menorzinhos, entre 1 e 2 anos 
de idade, coloque a massa pron-
ta nas mãos deles; se forem um 

Culinária pode distrair crianças dentro de casa por causa do coronavírus
pouco maiores, distribua os in-
gredientes em potes e peça para 
eles misturarem, e assim vai… 
Mais velhos já podem eles mes-
mos porcionar os ingredientes”, 
explica. Betty sugere o nhoque 
de batata como um bom ponto 
de partida. “Dá para mostrar des-
de a transformação da batata e 
fazer do processo um momento 
de brincadeira.” Fazer as “cobri-
nhas”, moldar os nhoques, vê-los 
subir na água...

Ingrediente certo. “Farinha 
e chocolate são infalíveis com 
as crianças”, diz o chef francês 
Alain Uzan, professor da filial 
paulistana da Le Cordon Bleu - 
e pai de dois filhos. Para ele, os 
dois ingredientes são os mais 
indicados para começar a ex-
periência na cozinha. Biscoitos, 
pães e pizza caseira são preparos 
envolventes, que fazem as crian-
ças colocarem a mão na massa, 
literalmente. “No caso da pizza, 
além de fazer a massa, dá para 
lançar o desafio de cada um in-
ventar o próprio recheio. Já com 

ravióli, cada um faz um formato 
diferente e, na hora de comer, 
consegue identificar quais os 
que fez”, sugere. O segredo, para 
ele, é investir em receitas fáceis, 
sem complicação, para não frus-
trar as crianças no final.

Outra dica de Alain é esti-
mular a experiência com ade-
reços: colocar avental, fazer um 
chapéu de chef com folha sulfi-
te e escrever o nome da criança. 
“Ainda dá para tirar foto, postar, 
mandar para a família toda. As-
sim a criança fica bem orgulho-
sa.” Do seu receituário com os 
filhos, ele indica as panquecas 
como um bom ponto de parti-
da, “feita a massa (receita abai-
xo), cada um enrola e recheia 
com o que quiser”.

Já a confeiteira Lia Quinderé, 
da Sucré, mãe de duas meninas, 
sugere fazer cookies (receita 
abaixo), pois, uma vez “quenti-
nhos, saindo do forno, aquecem 
a alma e o coração nesses tem-
pos de quarentena”. “Cozinhar 
com as meninas, além de ensi-

ná-las a ter disciplina, ainda as 
diverte”, diz.

E há também o lado terapêu-
tico da cozinha. Os dois filhos 
da psicanalista Mariana David 
- Gabriel, de 10 anos, e Joana, 
de 8 - vão para a cozinha com a 
mãe desde bem cedo, ainda no 
sling. Fundadora do Cozinha 
como Experiência (@cozinhaco-
moexperiencia), projeto que une 
psicanálise e culinária, Mariana 
enxerga a intimidade com a co-
zinha e o saber o que se come 
como um dos primeiros gran-

des passos para a autonomia. 
“A cozinha acaba sendo vista 
como um lugar ameaçador, de 
distância. Pelo contrário, é supe-
rimportante estar próximo dela. 
É um lugar que resgata tradições 
e história.”

Vale lembrar: nunca deixe as 
crianças sozinhas na cozinha; é 
importante sempre ter a supervi-
são dos adultos. Para continuar a 
brincadeira, no site do Paladar 
(bit.ly/cozinhacriança), reuni-
mos outras receitas para fazer ao 
lado dos pequenos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ÁRIES: Este dia apresentará algumas nuances para você 
conseguir seguir em frente. O Sol ajudará para que possa 
sair de situações ruins agora. 

TOURO: Mexerá com determinadas pessoas por causa 
do que puder vir a falar durante este dia, sobre sua 
predileção por algumas coisas.

GÊMEOS: Terá algumas dificuldades para entender as 
coisas que o rodeiam neste momento, Júpiter será um 
desencadeador de muitos problemas agora. 

CÂNCER: Terá mais habilidades para que possa compre-
ender os eventos confusos que estão acontecendo ao 
seu redor. 

LEÃO: Muitas coisas irão revelar pra você um aspecto 
mais interessante da sua capacidade de aprendizado. Em 
Aquário tudo estará indo em um rumo muito diferente.

VIRGEM: As coisas ficarão muito desordenadas hoje para 
você, prejudicando o seu discernimento. Quando isto 
acontecer em locais que fogem do seu controle.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

TS
AGRONOMIA

IANOMAMI
ASIEMIR
NBANAL
FAUNOEA

FRUSTRAÇ
ATAPUPO
NOALEAR
CRINARI
EMANACA

RASASEMEN
CIDTOLO
OANANAS

Veículo
para

transporte
escolar

Laço em
que o

escoteiro
é perito

(?) Fry,
tipo de

fritadeira
sem óleo

Fundaram
a cidade

gaúcha de
Pelotas

Um dos ter- 
mos da con- 
ta de somar

(Mat.)
Anísio

Teixeira,
educador

baiano
A hora

canônica
do Ofício
Divino

Pelagem 
do pesco-

ço do
cavalo

O deus
solar dos
egípcios

(Mit.)
Pior

conceito
de uma
prova

Líquido da 
insemina-

ção
artificial

A piscina
infantil,

pela pro-
fundidade

(?)
Moreira,
locutor

brasileiro

Variedade 
de abacaxi

mais 
ácido

A parte posterior
(?) Guarnieri,

dramaturgo de "Eles
Não Usam Black-tie"

Ciência da 
agricultura

Comum;
trivial

Criador;
fundador

O mesmo
que "vaia"
Alvo, em

inglês

Divindade 
campestre

Reverte
as expec-

tativas
positivas

de 

(?) Marino,
país

Simplório;
ingênuo

Rei de
tragédia 
shakes-
peariana

Mercúrio
(Astron.)

Assim, em
espanhol

Grupo
indígena
brasileiro

Análogo; semelhante
Lugar frequente de

câncer na
mulher

Título mu-
çulmano

Tapir
(bras.)

Arbusto 
ornamental

Ditongo
de "caixa"

Vogais de
"seta"

Confusão
(gíria)

3/aim — air — así — san. 4/emir.

LIBRA: Ficando com a mente mais tranquila poderá 
fazer uma boa conversa que irá lhe auxiliar para resolver 
problemas de grande monta. 

ESCORPIÃO: Não poderá estagnar em um conjunto de 
pensamentos destrutivos que só te levem para baixo 
neste dia. 

SAGITÁRIO: As tuas perspectivas estarão bem ilumina-
das a sua frente, lhe trazendo perseverança para alcançar 
determinadas metas. 

CAPRICÓRNIO: Só conseguirá transpor algumas barreiras 
por agir de forma menos indolente e valorizando a sua 
força interior. 

AQUÁRIO: Tenderá a ficar com uma marca diferente 
e bem agitada que irá deixar você bem mais nervosa 
agora. 

PEIXES: Determinados indivíduos estarão muito mais 
próximos daquilo que você tanto espera. As coisas que 
envolvem o universo do amor estarão bem melhor.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O dia 10 de abril 
de 1970 ficou marcado como 
a data de anúncio do fim dos 
Beatles. Na ocasião, Paul Mc-
Cartney lançava oficialmente 
o seu primeiro álbum solo, 
confirmando que deixava 
o grupo. Era o sinal de que 
John Lennon, Ringo Starr e 
George Harrison também 
iriam se dedicar a projetos 
pessoais. Neste 2020, o fim 
de uma das maiores bandas 
de todos os tempos completa 
50 anos e o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribui-
ção (Ecad) fez um levanta-
mento especial em homena-
gem ao quarteto inglês.

50 anos sem Beatles: ‘Come Together’ é a 
música mais tocada nos últimos cinco anos

FOTO: DIVULGAÇÃO

O último registro dos Be-
atles em estúdio foi o álbum 
Abbey Road e a primeira 
faixa deste disco, “Come To-
gether”, foi a música mais to-
cada nos últimos cinco anos, 
entre 2015 e 2019, nos princi-
pais segmentos de execução 
pública, como rádios, TVs, ci-
nema, música ao vivo, shows, 
casas de festas, sonorização 
ambiental, serviços digitais 
e carnaval. Completam o top 
5 as canções “A Hard Day’s 
Night”, “Hey Jude”, “Day Tri-
pper” e “Let It Be”.

O segmento de shows cor-
respondeu a mais de 40% dos 
rendimentos da banda nos 

últimos cinco anos. É impor-
tante ressaltar que os autores 
ou seus herdeiros continuam 
a receber os direitos autorais 
pela execução pública de suas 
músicas. Esse pagamento é as-
segurado por 70 anos após a 
morte do autor (ou do último 
autor, em caso de parcerias), 
conforme determina a lei do 
direito autoral (9.610/98).

No banco de dados do 
Ecad, os Beatles tiveram até 
agora 7.778 gravações com 
versões de suas músicas. As 
cinco músicas mais regrava-
das, em ordem, foram “Yester-
day”, “Hey Jude”, “Eleanor Ri-
gby”, “Lei It Be e “Something”.
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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.

GCM recupera veículo roubado dos Correios 
durante patrulhamento preventivo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante o patru-
lhamento preventivo de aglome-
rações nesta segunda-feira (13), 
agentes da Inspetoria de Área 
Leste da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos consegui-
ram evitar a consumação do 
roubo de um veículo da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telé-
grafos e de sua carga na rua Bela 
Vista, região do Pimentas.

O flagrante aconteceu quan-
do os guardas municipais se 
depararam com o carro dos 
Correios em aparente situação 
de abandono. Ao se aproxima-
rem avistaram um homem que 
carregava uma caixa com ca-

racterísticas das embalagens da 
empresa, que, ao ser indagado, 
confirmou ter retirado o obje-
to do interior do veículo. Após 
consulta, os agentes constata-
ram que o veículo era produto 
de roubo e encaminharam o 
suspeito ao 4º Distrito Policial 
(DP). Um representante da em-
presa e o motorista do veículo 
roubado compareceram ao 
DP e reconheceram o homem 
como autor do roubo. Por con-
sequência, a autoridade deteve 
o indivíduo e lavrou um bole-
tim de ocorrência por roubo 
e ocultação de veículo e outro 
por flagrante de furto.

‘Papo de Plateia Live’ aborda curiosidades 
sobre as orquestras do município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste período de 
quarentena, em que grande 
parte das pessoas está em casa 
reunida com seus familiares, a 
prefeitura apresenta o Papo de 
Plateia Live, um bate-papo de 
cerca de uma hora preparado 
especialmente para o público 
interessado em saber mais so-
bre a música de orquestra. O 
primeiro encontro acontece 
hoje, às 20h, e será transmitido 
pelo Instagram das orquestras 
de Guarulhos, no endereço @
orquestra.em.casa.

O encontro virtual conta 
com a participação dos mú-

sicos Leandro Isaac, Erick 
Venditte e Kléver Felício, que 
debatem o tema “A carreira 
do instrumentista”. Curiosida-
des sobre o programa, aspec-
tos tocantes das composições, 
movimentos característicos de 
determinadas obras, particu-
laridades dos compositores e a 
elaboração dos repertórios que 
ganham vida em belíssimos es-
petáculos são assuntos tratados 
durante o Papo de Plateia Live.
As edições vão contar também 
com a participação de solistas 
convidados e de instrumentis-
tas das orquestras. 

Vacinação contra a gripe contempla 
novos grupos a partir desta quinta
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Além de idosos 
e profissionais de saúde, a 
partir desta quinta-feira (16) 
também poderão tomar a va-
cina contra a influenza (gri-
pe) pelo SUS os trabalhado-
res das forças de segurança 
e salvamento, pessoas por-
tadoras de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
funcionários do sistema pri-
sional, caminhoneiros, moto-
ristas de transporte coletivo 
e portuários. Para iniciar esta 
segunda etapa da campanha 
Guarulhos recebeu na sema-
na passada 36 mil doses, as 
quais já foram distribuídas a 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade.

Também deverão ser vaci-
nados nesta segunda fase os 
povos indígenas, os adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducativas, 
bem como a população priva-
da de liberdade. Neste ano, a 
inclusão dos caminhoneiros, 
motoristas de transporte cole-
tivo e portuários como grupo 
prioritário para vacinação se 
deu para resguardar o exer-
cício e o funcionamento dos 
serviços públicos e atividades 
essenciais, diante da pande-
mia global de coronavírus 
(covid-19).

Vale destacar que os mo-
toristas de aplicativo e táxi 
não estão contemplados nes-
ta fase devido ao escalona-
mento da entrega das vacinas 
pelo laboratório produtor e a 
indisponibilidade de quanti-
tativo para atender a todos. Já 
os professores do ensino bási-
co ao superior, cujas aulas es-
tão suspensas, passarão a ser 
vacinados na terceira fase da 
campanha, com início em 9 
de maio, quando também se-
rão imunizados os seguintes 
públicos: crianças de seis me-
ses a menores de seis anos, 
gestantes, puérperas (até 45 
dias após o parto), pessoas 
com deficiência e adultos de 
55 a 59 anos de idade.

A campanha se estende 
até o dia 22 de maio, sendo o 

sábado (09) o Dia D de Mobi-
lização Nacional contra a do-
ença. A meta é vacinar, pelo 
menos, 90% de cada um dos 
grupos prioritários. Para evi-
tar aglomerações, algumas 
UBS estão vacinando em pos-
tos volantes (locais próximos 
às unidades) e outras em sis-
tema drive-thru, informações 
que podem ser obtidas no site 
www.guarulhos.sp.gov.br.

Apesar da vacina da gri-
pe proteger somente contra 
os vírus A-H1N1, A-H3N2 e 
B, não sendo eficaz contra 
a covid-19, a imunização é 
importante para diminuir o 
impacto sobre os serviços de 
saúde de pessoas acometidas 
por influenza, auxiliando 
ainda na exclusão de diag-
nósticos de coronavírus. 
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