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

SP terá retomada econômica com respaldo 
científico e diálogo com empresariado

ACONTECE

O governador João Doria 
disse nesta quarta-feira (22) 
que as propostas dos setores 
produtivos para a reabertura 
gradual de comércios e servi-
ços não essenciais serão sub-
metidas à análise do Centro de 
Contingência do coronavírus 
de São Paulo. Ele reforçou a 
manutenção permanente do 
diálogo com os setores pro-
dutivos e empresariais, mas 
frisou que as atuais regras da 
quarentena só serão alteradas 
de forma heterogênea a partir 
de 11 de maio.

“Até o dia 10 de maio, não 
haverá nenhuma alteração na 
quarentena. Os critérios da-
quilo que virá a partir do dia 
11 serão diferenciados e de 
acordo com dados científi-
cos apurados em cada cidade 
e pelas regiões do estado”, 
afirmou Doria. “Definiremos 
gradualmente os protocolos 
para essa volta responsável e 
segura à normalidade econô-
mica, mas protegendo vidas”, 
acrescentou.

O governador destacou 
que, apesar das medidas de 
restrição adotadas em São 

Paulo desde março, 74% de 
toda a estrutura econômica 
do estado se mantém ativa. A 
quarentena não atinge setores 
como indústria, agronegócio, 
construção civil, telecomunica-
ções e energia, entre outros.

Com a interrupção dos ser-
viços não essenciais, São Pau-
lo está conseguindo mitigar a 
disseminação do coronavírus e 
impedir o colapso dos sistemas 
público e privado de saúde. A 
evolução do contágio e a dis-
ponibilidade de leitos hospi-
talares serão critérios básicos 
para definir possíveis altera-
ções regionalizadas e setoriais 
na quarentena. A partir desse 
mapeamento, a estratégia de 
reabertura poderá ser orien-
tada de formas distintas, de 
acordo com o impacto da co-
vid-19 em diferentes regiões e 
da adoção de regras sanitárias 
rígidas em estabelecimentos 
com menor capacidade de flu-
xo de clientes.

O contato entre o gover-
nador e empresários tem sido 
frequente, por meio de video-
conferências que ocorrem uma 
ou mais vezes por semana.
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Alta indagação
A GCM tem dois ex-secretários 

de Segurança que irão disputar 
a reeleição: os vereadores João 
Darcio (Podemos) e Gilvan Passos 
(PSD). Qual deles terá mais conti-
nências da tropa?...

Dilema
Perceptível: grande parcela da 

população já não aguenta mais vi-
ver em quarentena e conviver com 
seus efeitos colaterais na econo-
mia. Se não houver flexibilização 
com inteligência, haverá desobedi-
ência…

Piada pronta!
Conselho de graça aos políticos: 

nunca usar máscara de proteção 
preta. No subconsciente coletivo, 
elas nos remetem aos filmes de fa-
roeste…

Pergunta no ar
Quem será o candidato a verea-

dor sortudo do DEM com o número 
25000?

Três machados
Miguel Martello já se decidiu com 

qual número irá disputar a vereança: 
12777. O mesmo que usou quando foi 
candidato a deputado federal, o que 
lhe permite o direito de escolha…

Qualquer nota!
A Secretaria de Meio Ambiente 

demonstra enorme ineficiência em 
relação à demanda de pedidos de 
podas de árvores. Piada pronta: nem 
para quebrar o galho…

Esgoto
Onda de prints falsos de supostas 

conversas no WhatsApp e perfis fal-
sos no Facebook dão a entender que 
o nível destas eleições será o mais 
baixo da história…
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Estado divulga os documentos válidos 
para ter acesso à vacina contra a gripe
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  A Secretaria de Estado da Saúde divulgou informe 
esclarecendo sobre os documentos válidos para que o público-alvo 
contemplado na segunda fase da Campanha de Vacinação contra 
a Gripe tenha acesso à vacina pelo SUS. Esta nova etapa, que teve 
início no último dia 16, contempla trabalhadores das forças de 
segurança e salvamento, pessoas portadoras de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcioná-
rios do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transpor-
te coletivo e portuários.

No caso de pessoas portadoras de doenças crônicas e situação clí-
nica especial podem ter acesso à vacina mediante as seguintes com-
provações: prescrição médica, receita de medicamento, anotação em 
prontuário das unidades de saúde, cadastro em programas de con-
trole de doenças crônicas, comprovante de vacinação para influenza 
ou caderneta de vacinação com registro da vacina de influenza de 
anos anteriores. Para caminhoneiros são necessários a carteira de 
trabalho, contracheque com documento de identidade, carteira de 
sócio do sindicato de transportes, carteira de habilitação ou crachá 
funcional. Trabalhadores portuários devem apresentar comprovan-
te de registro no Órgão Gestor de Mão de Obra, carteira de sócio do 
sindicato da categoria, contracheque com documento de identidade, 
declarações dos serviços onde atuam, carteira de trabalho ou crachá 
funcional. Motoristas e cobradores do transporte coletivo precisam 
de carteira de trabalho, contracheque com documento de identida-
de, carteira de sócio do sindicato de transportes, carteira de habilita-
ção ou crachá funcional. Já os profissionais das forças de salvamento 
e segurança devem apresentar carteirinha da corporação.

Prefeito Guti e vereadores da base propõem redução dos 
próprios salários como medida de combate ao coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
e os vereadores que com-
põem a base do governo ela-
boraram um projeto de lei 
em conjunto para reduzir 
os salários do primeiro e se-
gundo escalão da adminis-
tração municipal, que inclui 
o próprio chefe do Executi-
vo, além dos parlamentares 
do Legislativo guarulhense. 

A proposta tem como 
principal objetivo reduzir 
os gastos públicos e desti-
nar o montante economi-
zado às ações de combate 
ao novo coronavírus (co-
vid-19) enquanto durar a 
pandemia em Guarulhos. 
Além disso, de acordo com 
o prefeito, a proposta in-
cluirá, também os secretá-
rios municipais, diretores e 
cargos de livre provimento 
na prefeitura. 

O texto deve ser apresen-
tado nesta quinta-feira (23) 

à Câmara Municipal para, 
posteriormente, ser votado 
por todos os parlamentares. 
“No momento em que toda a 
sociedade está se sacrifican-
do diante desta pandemia, 
esta é uma forma da classe 
política dar uma importan-
te contribuição visando um 
bem maior, que é a vida da 
população”, afirmou.  

Já o presidente do Le-
gislativo, Professor Jesus 
(Republicanos), destacou 
que neste momento todos 
devem dar sua parcela de 
contribuição por esta causa 
que é de todos. “Esta é uma 
hora de nos unirmos e dei-
xar de lado questões políti-
cas e partidárias. É a união 
pela vida”, concluiu.

FOTO: ALEXANDRE SONE
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Terceira edição do ‘Drive-thru Solidário’ 
arrecada 2,4 toneladas de alimentos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um total de 
2.480 quilos de alimentos, 
além de centenas de produtos 
de limpeza e de higiene, foram 
doados pela população guaru-
lhense neste fim de semana, 
por meio do Drive-thru Soli-
dário instalado pela prefeitura 
em frente ao Bosque Maia. As 
doações estão sendo repassa-
das às 11 unidades dos Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), que distribuem 
cestas básicas emergenciais às 
famílias em vulnerabilidade 
social, incluindo aquelas que 
não estão podendo trabalhar 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

Trata-se de um considerá-
vel crescimento em relação ao 

fim de semana anterior, quan-
do foi arrecadada 1,5 tonelada 
de alimentos e produtos de 
higiene na segunda edição do 
Drive-thru Solidário. A inicia-
tiva se resume a um ponto de 
arrecadação que impede aglo-
merações e que conta com o 
auxílio de servidores munici-
pais, protegidos por máscaras 
e luvas, para ir buscar as doa-
ções nos carros.

Interessados em colabo-
rar com doações podem en-
tregar produtos alimentícios, 
de limpeza e higiene na sede 
do Fundo Social de Solidarie-
dade (alameda Tutoia, 534, 
Gopoúva), que funciona de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Máscaras pela Vida chega a comunidades 
do Recreio São Jorge e da Vila Carmela
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
entregou ontem um total de 
800 kits (duas máscaras de 
pano, um sabonete e um fo-
lheto com orientações sobre 
a prevenção ao novo corona-
vírus) do programa Másca-
ras pela Vida a comunidades 
do Recreio São Jorge e da 
Vila Carmela. As distribui-
ções estão sendo realizadas 
por equipes das secretarias 
de Habitação e Assistência 
Social (SDAS), além Coorde-
nadoria da Defesa Civil, na 
medida em que os insumos 
(tecidos, elásticos, linhas) são 
doados e as máscaras confec-
cionadas por servidores da 
SDAS e por voluntários.

Já foram contempladas co-
munidades como Nova Con-
quista, Vila Flora, Santa Rita, 
Parque Alvorada e Vila Pa-
raíso com a entrega de mais 
de três mil kits. O programa, 
que irá prosseguir enquanto 
durar a pandemia, necessita 
de doações de elásticos, teci-
dos, retalhos e linhas. 

Embarque em ônibus só será permitido com 
o uso de máscaras a partir de segunda-feira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir da pró-
xima segunda-feira (27) será 
obrigatório o uso de máscara 
para que os passageiros de 
transporte público (ônibus, 
táxis ou carros de aplicativos) 
possam embarcar normal-
mente. A exigência atende ao 
decreto municipal 36.811, pu-
blicado na noite desta terça-
-feira (21) no Diário Oficial, 
que institui novas regras para 
o isolamento social em decor-
rência da covid-19 na cidade. 

Entre as novas determina-
ções está a recomendação para 
que todas as pessoas que preci-
sem sair às ruas para qualquer 
atividade usem máscaras de 
proteção como forma de inibir 

a proliferação do coronavírus, 
inclusive em qualquer forma 
de transporte público.

A prefeitura também pros-
segue com o trabalho de lim-
peza diária dos terminais da 
cidade utilizando caminhões-
-bomba e mangueiras de alta 

potência para a lavagem de to-
dos os boxes de paradas de ôni-
bus, além dos pontos de espera 
dos passageiros. Por sua vez, as 
empresas de transportes têm 
a obrigatoriedade de proceder 
a higienização dos coletivos a 
cada viagem.

Prefeitura determina novas diretrizes para a realização de feiras livres

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diante do grande 
número de reclamações rece-
bidas sobre aglomerações em 
feiras livres no município e con-
siderando que elas são conside-
radas serviços essenciais para 
o abastecimento da população 
no período de isolamento cau-
sado pela covid-19, a prefeitura 
publicou nesta terça-feira (21) o 
decreto 36.811, que dispõe tam-
bém sobre novas regras de fun-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Procon Guarulhos multou na última sexta-feira (17) uma lotérica na região do Pimentas por prática ilegal de venda casada. Os agentes foram até o local 
após denúncia de que o estabelecimento estava exigindo a aquisição de um Seguro Amparo e um depósito para abertura de conta para recebimento de auxílio emergen-
cial. Segundo a denúncia do consumidor, encaminhada em áudio e vídeo por WhatsApp, a lotérica exigia dos consumidores para a abertura de conta bancária na Caixa 
Econômica Federal a aquisição de um seguro de assistência funeral no valor de R$ 30 e também um depósito prévio de R$ 10. O seguro funeral denominado Seguro 
Amparo é um produto vinculado à Caixa Econômica Federal e comercializado pelas lotéricas e agências bancárias.

Quando foi feita a exigência, o consumidor afirmou que não tinha interesse em adquirir o produto e realizar o depósito prévio para abertura da conta, sendo infor-
mado pela atendente que não teria opção, uma vez que era uma exigência da lotérica e da Caixa Econômica Federal.

A coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Gomes, esclarece. “Esse tipo de prática, além de abusiva, é considerada crime contra as relações de consumo, conforme a 
lei 8.137/1990, que define crimes contra as ordens tributária e econômica. Também é proibida pelo Banco Central,  através da resolução 2.892/2001, que estabelece que é 
vedada a contratação de quaisquer operações condicionadas ou vinculadas à realização de outras operações ou à aquisição de outros bens e serviços. A multa nesses casos 
pode chegar a R$ 10,2 milhões”, salienta. No local os agentes fiscais também identificaram outra irregularidade, a ausência da placa obrigatória 151 do Disque Procon. 

Procon Guarulhos multa lotérica por prática ilegal de venda casada

cionamento das feiras.
A partir de agora os comer-

ciantes devem reduzir o tama-
nho das bancas e barracas para 
o limite máximo de 8 m e dis-
tanciamento de 60 cm das guias, 
abstendo-se de estacionar veícu-
los e caminhões atrás dos equi-
pamentos e oferecendo maior 
área central livre para a circula-
ção e compras dos clientes.

De acordo com o prefeito 
Guti, mesmo que as feiras se-
jam realizadas ao ar livre é de 
grande importância que sigam 
as determinações para dimi-
nuir o risco de contaminação. 
“As pessoas precisam comprar 
os seus alimentos, mas sempre 
com segurança. É muito impor-
tante que a população também 
utilize máscaras para ir a esses 

locais, assim evitamos cada vez 
mais o risco de contágio em to-
dos os ambientes”, afirma.

Além disso, deve-se manter 
a distância mínima de 1 metro 
entre cada banca ou barraca, 
disponibilizar máscaras e luvas 
de proteção para seus funcio-
nários em atendimento ao pú-
blico, instalar barreiras físicas 
(fitas de isolamento), principal-
mente nas barracas de caldo de 
cana e de pastel, a fim de deses-
timular o consumo imediato 
de alimentos no local, manter 
uma única pessoa na função de 
recebimento de valores e ma-
nuseio de dinheiro e de cartões 
de débito/crédito e promover 
e divulgar o sistema de forne-
cimento de mercadorias, com 
entrega em domicílio.

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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RECONVOCAÇÃO PARA RECALL
VISAVERO - Inspeção de Segurança e Ambiental em Veículos Rodovíarios LTDA - ME

CNPJ 08.960.066/0001-35, situada na Rua Alexânia, 286, Jardim Nova Cumbica, 
Guarulhos - SP,  CEP: 07232-010.

Prezados Clientes, o Organismo de Inspeção acima especiaficado, vem através deste anún-
cio comunicar a reconvocação para reinspeção dos seguintes veículos (Caminhão Trator):

PLACA MARCA/MODELO PLACA MARCA/MODELO

GAT5777 IVECO/STRALISHD 570S38TN KQN9189 M.BENZ/AXOR 1933 S

CUD1327 VOLVO/FH 440 6X2T DPC1523 VW/19.320 CLC TT

CPI9942 VOLVO/NH12380 4X2T BTR4300 VOLVO/FH 520 6X4T

JJC2505 SCANIA/T113 H 4X2 360 LJY1053 SCANIA/T113 H 4X2 360

LVB9947 SCANIA/P114GA4X2NZ 340 FST0828 SCANIA/R 440 A6X2

Inspecionados por nossa empresa, no período de 01/07/2019 a 31/12/2019, sendo que foi 
detectado falha na inspeção dos veículos acima relacionados, especificamente na quinta 
roda, podendo ocorrrer as seguintes falhas/consequência da falha, conforme abaixo.

Item não
inspecionado

Falha detectada Efeito do defeito Possíveis Riscos

Quinta roda

Não atendimento aos 
requisitos da Portaria 
30/2004 e 32/2004 
do INMETRO

Possibilidade de 
existência de 
trincas, desgaste  
excessivo ou 
soldas não
permitidas

Ocorrência de engripamento ou 
desatrelamento do rebocado 
quando em trânsito podendo 
ocorrer danos físicos e/ou ma-
teriais ao motoristae a terceiros 
presentes na via

Solicitamos, aos proprietários dos veículos acima relacionados que não atenderam 
a convocação realizada em 02/04/2020, através carta com AR, que encaminhem os 
referidos veículos para certificar a existência da falha supracitada e solicitar a corre-
ção do mesmo, buscando desta forma, a segurança e integridade dos ocupantes e 
das pessoas em torno do veículo.
Fica ciente o proprietário do veículo convocado,  que não atendido a solicitação do 
recall em pauta, fica ele responsável por qualquer dano ou sansão dos órgãos de 
trânsito, devido a falha do não atendimento aos requisitos da Portaria 30/2004 e 
32/2004 do INMETRO.

Guarulhos, 20 de Abril de 2020
Eng. Mauro R.P. de Andrade - Responsável Técnico VISAVERO

Número de mortes por coronavírus sobe para 42 em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  De acordo com 
o boletim epidemiológico da 
Secretaria Municipal da Saú-
de divulgado nesta quarta-
-feira (22), Guarulhos regis-
tra 42 mortes confirmadas 
por coronavírus desde o iní-
cio na pandemia. São cinco 
mortes a mais do que o nú-
mero divulgado na véspera 
de feriado, dia 20. Dos novos 
óbitos, dois são do sexo mas-
culino, ambos de 55 anos, e 
três do feminino, de 49, 79 e 
87 anos. Outras 60 mortes se-
guem em investigação. 

O número de casos sus-
peitos também aumentou, de 
3.014 para 3.294. Destes, 299 
foram confirmados, 520 des-
cartados e 2.475 estão sendo 
investigados. No Centro de 
Combate ao Coronavírus 29 
pessoas estão internadas, 
sendo cinco na UTI. Não 
houve nenhuma alta nesta 
quarta-feira, mas infelizmen-
te um paciente de 68 anos, 
que deu entrada hoje em 

estado grave, faleceu como 
possível causa da covid-19. A 
morte será investigada.   

Considerando a altíssi-
ma capacidade de transmis-
são do vírus pelo contágio 
de pessoas infectadas, além 
da necessidade de adequar 
o funcionamento das ativi-
dades de estabelecimentos 
destinados ao abastecimen-
to essencial de gêneros ali-
mentícios às necessidades de 
máximo controle na preven-
ção e segurança de clientes 
e funcionários no combate 
da covid-19, a prefeitura ins-
tituiu novas regras para o 
isolamento social em decreto 
publicado na noite desta ter-
ça-feira (21) no Diário Oficial.   

Entre as novas determi-
nações está a recomendação 
para que todas as pessoas 
que precisem sair às ruas 
para qualquer atividade 
usem máscaras de proteção 
como forma de inibir a proli-
feração do coronavírus.    

O documento prorroga até 
o próximo dia 5 as restrições 
de funcionamento de estabe-
lecimentos que tenham aces-
so direto do público e que 
potencialmente possam gerar 
aglomeração de pessoas e de-
termina a reabertura gradati-
va das atividades a partir de 
6 de maio, caso as medidas 
de isolamento social em vigor 

contribuam para a diminui-
ção dos índices de contamina-
ção do novo coronavírus, que 
são analisados diariamente. O 
decreto 36.811, que também 
apresenta novas diretrizes de 
funcionamento para a realiza-
ção de feiras livres, pode ser 
acessado na íntegra no site da 
Prefeitura: www.guarulhos.
sp.gov.br.

Familiares são convocados para 
exumações nos cemitérios
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para possibilitar 
a limpeza das áreas e abertura 
de novas sepulturas, o Departa-
mento de Serviços Funerários 
convoca familiares de sepulta-
dos nas quadras Q, X, R1 e T do 
Cemitério Necrópole do Campo 
Santo, conhecido como Vila Rio, 
e também nas quadras B e C do 
Cemitério Nossa Senhora de 
Bonsucesso para providenciar o 
agendamento da exumação dos 
restos mortais de seus entes. As 
quadras mencionadas já estão 
com o prazo para exumação, 
que é de três anos a contar da 
data do sepultamento, esgotado.

O procedimento deve ser 
agendado na administração 
do respectivo cemitério o mais 
brevemente possível por as-
cendentes, descendentes, côn-
juge ou responsável legal, com 
a apresentação da certidão de 
óbito e RG do responsável pela 
exumação. Os restos mortais 
que não forem resgatados pelos 
familiares serão encaminhados 
ao ossário coletivo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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ANOTE

As pessoas estão 
sendo instruídas a 
se isolarem em casa

A crise do coronavírus trouxe mui-
tos desafios para a nossa sociedade. Esse 
novo vírus global que nos mantém conti-
dos em nossas casas - talvez por meses - já 
está reorientando nosso relacionamento 
com o governo, com o mundo exterior e 
até uns com os outros.

Mas os momentos de crise também 
apresentam oportunidades: uso mais so-
fisticado e flexível da tecnologia, menos 
polarização, uma valorização dos espaços 

ao ar livre e outros prazeres simples da 
vida. Ninguém sabe exatamente o que 
virá, mas com certeza nosso estilo de vida 
- e muito mais - mudará.

As pessoas estão sendo instruídas a se 
isolarem em casa. Em muitos países, em-
presas adotaram o home office e escolas 
estão fechadas. O mesmo vale para tea-
tros, bares e cinemas. Não é aconselhável 
viajar para lazer e negócios, as fronteiras 
estão fechando. A lista de eventos cance-
lados ou suspensos aumentou exponen-
cialmente nos últimos dias. De festivais a 
museus e competições esportivas, organi-
zadores e executivos estão fazendo o que 
podem para limitar as reuniões públicas.

Esse isolamento social com certeza faz 
com que passemos a maior parte do tem-
po sozinhos, introspectivos e em período 
de contemplação. A maneira de nos rela-

cionarmos é através de telas e ligações e 
se nos encontramos com alguém, os abra-
ços e cumprimentos calorosos, são substi-
tuídos pelo toque de cotovelos.

Os seres humanos são criaturas so-
ciais - precisamos estar próximos um do 
outro, e o toque é uma das características 
mais básicas disso. O fato é que precisa-
mos de toque. Ele reduz o estresse e até 
acalma funções corporais, como pressão 
alta. E, instantaneamente, nos dá uma 
sensação de conexão. De pertencimento e 
de ser amado.

Você pode até pensar que o home offi-
ce diminui o estresse, afinal você não pre-
cisa acordar mais cedo para pegar o trans-
porte público lotado ou encarar o trânsito 
engarrafado. Mas, trabalhar em uma posi-
ção remota significa que interagimos com 
as pessoas de maneira muito diferente. 
Somos forçados a nos comunicar por 
email ou mensagem instantânea. Não po-
demos resolver problemas com reuniões 
improvisadas na mesa de alguém. Pode 
funcionar muito bem para alguns de nós, 
mas outros ainda precisarão de comuni-
cação cara a cara. E muitas empresas não 
conseguirão sobreviver sem isso.

Nós precisamos nos comunicar. To-
dos nós. Os seres humanos não prospe-
ram quando trancados e sem contato 
com o mundo exterior. Nós não trabalha-
mos bem assim. Alguns de nós são mais 
sociais do que outros, mas a maioria de 
nós precisa de um nível básico de intera-
ção com os que estão à nossa volta, e o 
Coronavírus nos lembra mais uma vez 
de quão impactante esse ser social é em 
nossas vidas.

É muito provável que você esteja ten-
do momentos de estresse, ansiedade e 
frustração, afinal é um momento assusta-
dor e passar por tudo isso sozinho é ainda 
pior. Estamos no meio de uma pandemia 
mundial, com cidades e até países inteiros 
em isolamento e muitas perguntas sem 
respostas. Com tantas incertezas, busque 
focar no que você pode controlar agora. 
Entenda o que está sentindo, reflita e en-
contre maneiras de reduzir os pensamen-
tos negativos e amadurecer seus relacio-
namentos pessoais.

Como o coronavírus 
vai mudar nossa 
forma de interagir

PONTO
DE VISTA

planejadora financeira

SHEILA DAVID OLIVEIRA 

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio (Japão) revelou nesta quarta-feira 
(22) que um de seus membros testou positivo para o 
novo coronavírus (covid-19). Segundo agência de notícias 
Reuters, a organização se manifestou por meio de um 
comunicado em que descreve a vítima, descoberta nesta 
terça-feira (21), como um homem de aproximadamente 30 
anos, que trabalha na sede do Comitê e já se encontra em 
quarentena em sua casa. Ainda conforme a nota, “aqueles 
que tiveram contato próximo com o paciente” foram 
colocados em isolamento doméstico e “o andar andar em 
que o indivíduo trabalhava será fechado e desinfetado”. 

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec) 
lançou chamamento público para selecionar empresa 
privada ou organização da sociedade civil que 
queira firmar parceria com o governo federal para 
o desenvolvimento de ações destinadas ao setor 
produtivo no enfrentamento da crise gerada pelo 
novo coronavírus. O edital está publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22). O 
prazo para apresentação de propostas começa em 
27 de abril e termina em 26 de maio, e o resultado 
final da seleção sai em 9 de junho. 
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ÁRIES: A sua felicidade contribuirá bastante para você 
melhorar sua qualidade de vida, e alimentará coisas boas na 
sua mente, então procure realizar determinadas coisas.

TOURO: O seu jeito e admiração por determinadas coisas 
fará com que você se torne cada vez mais dependente da 
matéria passando por cima daquilo que você tanto precisa.

GÊMEOS: Irá conseguir conquistar uma grande e suprema 
força com bastante discernimento para que possa atingir a 
grandeza e fortalecer um pouco mais os seus músculos.

CÂNCER: Amar de forma sublime será algo de fato muito 
proveitoso para você, mas tente não confundir amar com 
alguns sentimentos mais baratos. 

LEÃO: O grande e valioso astro rei receberá um impacto 
muito forte da sua constelação, fazendo com que você 
venha a avaliar as coisas com um pouco mais de cautela. 

VIRGEM: Você poderá identificar com movimentos mais 
rápidos algumas coisas de grande valor para a sua vida 
profissional. 

LIBRA: Determinadas modificações inesperadas virão de Marte 
diretamente para a sua constelação, aumentando um pouco 
mais a sua vontade de ficar sozinha. 

ESCORPIÃO: Precisará realizar algumas mudanças e assim 
poderá fugir dos problemas nesta fase mais complexa, o qual 
precisará fazer tudo da maneira mais simples e objetiva.

SAGITÁRIO: Muitas ocorrências tentem a apontar para uma 
direção da qual possa encontrar exatamente aquilo que há de 
mais fundamental para a sua pessoa neste instante.

CAPRICÓRNIO: Mudanças no cosmos farão você querer encon-
trar novas formas de ir além do trivial. Faça o melhor possível 
para encontrar um caminho que te leve para a luz. 

AQUÁRIO: Algumas situações que tendem a mexer de jeito 
bem mais negativo com você, pois elas se mostrarão com 
maior frequência em seu quadro financeiro. 

PEIXES: Algumas coisas ruins farão você ter grandes dificul-
dades para poder unir e tranquilizar os teus pensamentos. 
Afaste-se de todo e qualquer debate de baixo nível. 

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

Cama
para trans-

portar
doentes

Bebida que
minimiza
os efeitos 
da altitude

O urso co-
mo o Knut,
do zoo de

Berlim

Alexandre
(?), ator

curitibano

Preparado
(para uma

tarefa)

"Mamma
(?)!", 

interjeição
italiana

Inovado-
ras (em

seu estilo)

Dotar de
membros

de voo

Caminho
entre 

montanhas

Artefato
no qual se
pendura
roupa

(?) da
Noite, per-
sonagem
de "GoT"

(?)
Chapéu,
jogador

de sinuca
Peça que
protege 
a roda 

de carros

Inimigos
do

Predador
(Cinema)

União Democrática
(?), entidade que

defende o direito à
propriedade agrícola

Antecipar
um fato

Reação
frequente
do "es-

tourado"

Catalão
(abrev.)
Aposta
coletiva

Louco, em
espanhol

Sem
validade
Sacudir

com força

Via pública
Produto
da com-

postagem

Descen-
dência

Sucesso de
Caetano

Deusa do 
amanhecer
Mastro de
bandeiras

Arbusto andino da
família da pinha

Ofício de Régis Tadeu
e Tárik de Souza

Veículo autônomo
em testes do Google

(?) FC, jogo 
virtual de futebol

Conserto;
remendo
Planta

trepadeira

O do só-
dio é Na
(Quím.)

Substância
aderente
usada em
trabalhos
escolares

Andy
Murray,
tenista
Poucos

CMRC
CHADECOCA

PRECIPITAR
IRAAPRR
TIPRONTO

SIMBOLOEOS
COLAPROLE
ALRUAAM
MIANULO

OUSADASCAT
IUGBOLO
CABIDEGR

CALOTARUI
LAALIENS

RURALISTA

MO

3/eos — mia. 4/dala — loco. 6/aliens. 9/chá de coca. 10/cherimolia.

CLASSIFICADOS

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Vende-se

Sítios e ChácarasIMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

CHÁCARA TAPERA 
GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
Luz. R$ 110 mil. Aceito. 
Auto. F.: 96314-2035

@folhametropolitanagru
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Alesp pretende destinar R$ 320 milhões para combater coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Mesa Direto-
ra da Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) apre-
sentou ontem um conjunto 
de medidas que deverá re-
sultar em uma economia de 
R$ 320 milhões, valor que 
equivale a um quarto do or-
çamento da Casa, a fim de 
alocar a verba em políticas 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus. Os detalhes 
constam de um projeto de 
resolução, que será subme-
tido à votação de regime de 
urgência, em plenário vir-
tual, às 14h30 desta quinta-
-feira (23).

Para que se poupe a quan-
tia desejada, propõe-se que 
sejam reduzidos em 30% os 
subsídios dos 94 deputados 
da Alesp e a verba de gabi-
netes. A Mesa Diretora tam-
bém sugere um corte de 20% 
nos salários e benefícios dos 
funcionários comissionados 
da Casa, suspensão do paga-
mento de licença-prêmio em 
dinheiro e doação de 70% do 
Fundo Especial de Despesas 
para ações de combate e mi-
tigação de efeitos sociais e 
econômicos provocados pela 
pandemia de covid-19. As 
outras medidas consistem 
na devolução antecipada de 

7% do orçamento previsto 
para este ano e revisão e en-
xugamento de contratos.

Conforme esclareceu o 
presidente da Alesp, depu-
tado Cauê Macris (PSDB), 
as comissões parlamentares 
que guardam conexão com 
o projeto deverão se reunir 
na semana que vem. Desse 
modo, a expectativa é que as 
medidas vigorem a partir de 
1º de maio.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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