
Índice de pacientes curados de 
coronavírus na cidade é de 72% 
Segundo Boletim Epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria da Saúde, do total de 320 casos confirmados da doença 
no município, 230 pessoas foram curadas contra 43 mortes registradas; outros 2.296 casos seguem sob investigação Pág. 6
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CORONAVÍRUS - Em meio a pandemia que vivemos, Guarulhos segue o isolamento social e registra ruas vazias

Desde ontem os mora-
dores de Guarulhos tam-
bém começaram a pedir so-
pas da Ceagesp pelo iFood. 
A cidade é a primeira, fora 
da capital, a ter acesso a pe-
didos de sopas dos Festivais 
Gastronômicos Ceagesp via 
aplicativo de entregas. Com 
isso, os produtos do Deli-
very chegam rapidinho e 
bem quentinhos a endere-
ços na segunda maior cida-
de do Estado.

Quem mora em Guaru-
lhos vai poder pedir a famo-
sa Sopa de Cebola, que faz 
sucesso há mais de 50 anos 
na Ceagesp, nas versões 
gratinada e sem gratinar. Vai 
ter ainda Sopa de Mandioca 
com Carne Seca, Creme de 
Abóbora com Gengibre, Cal-
do Verde, Minestrone, entre 
outras, sem contar ainda a 
exclusiva Sopa de Chocolate. 

Um ponto de apoio foi 
montado na Vila Almeida, 
região central de Guarulhos, 
para viabilizar as entregas 
das sopas quentes no mu-
nicípio. O local fica na rua 
Judith Queiroz, 63. Por en-
quanto, o serviço de entre-
gas na cidade só oferece 

itens do Festival de Sopas 
Ceagesp. Gradativamente, 
pratos dos demais festivais 
serão incorporados ao car-
dápio de Guarulhos.

As entregas pelo iFood 
serão feitas a endereços 
num raio de até 5 km desse 
local. Os pedidos de sopas 
para a cidade de Guarulhos 
podem ser realizados pelo 
iFood , todos os dias, das 17h 
às 23h. Quem preferir pode 
comprar e retirar pessoal-
mente as sopas no endereço 
da Vila Almeida.

Em breve, outras regiões 
da capital e da região metro-
politana de São Paulo tam-
bém terão pontos de apoio 
do Delivery dos Festivais 
Ceagesp para entregas via 
iFood. A ideia dos organi-
zadores é cobrir, em breve, 
toda a capital de São Paulo e 
municípios vizinhos. Segun-
do os organizadores, já es-
tão sendo analisados vários 
locais para a montagem de 
pontos de apoio para am-
pliar cada vez mais a área de 
cobertura do Delivery dos 
Festivais Gastronômicos Ce-
agesp. Guarulhos é a primei-
ra de muitas outras.

ACONTECE

Delivery dos Festivais Gastronômicos 
Ceagesp chega a Guarulhos

FOTO: ZEKA VIDEIRA

mil. Das companhias beneficiadas, 82% atu-
am nos setores de comércio e de serviços, e 
65% operam na Região Sudeste.

A linha de crédito dispõe de R$ 5 bilhões 
para financiar o capital de giro de micro, 
pequenas e médias empresas, que faturam 
de R$ 360 mil a R$ 300 milhões por ano. A 
partir de maio, as fintechs – tipo de banco 
digital – do tipo Sociedade de Crédito Direto 
poderão operar a linha de crédito. oferta da 
linha emergencial.

real dos ônibus das cidades onde atua, por 
meio do seu aplicativo gratuito para usuários 
Android e IOS.

“O CittaMobi é a plataforma que oferece 
soluções que melhoram, em diversos aspec-
tos, a vida dos usuários de transporte coleti-
vo. Seja por promover economia de tempo 
ou dar a possibilidade de milhares de brasi-
leiros organizarem sua rotina. É importante 
que as pessoas sigam as orientações médi-
cas e caso precisem fazer a recarga dos seus 
bilhetes, façam a compra de créditos on-li-
ne”, explica Paulo Fraga, CEO do CittaMobi. 

A liberação de linhas de capital de giro 
para empresas afetadas pela pandemia de 
coronavírus somou R$ 1,1 bilhão, informou 
ontem o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). O montante 
equivale a 22% da linha de crédito de R$ 5 
bilhões anunciada no mês passado para aju-
dar micro, pequenas e médias empresas. De 
acordo com o banco, 3 mil empresas tiveram 
acesso ao financiamento até agora, com o 
valor médio das operações atingindo R$ 368 

Ontem, após reunião, por meio de vide-
oconferência, com os secretários de Saúde, 
Edmar Santos, e de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações Internacionais, Lucas 
Tristão, o governador Wilson Witzel informou 
que vai aguardar o funcionamento dos hospi-
tais de campanha e acompanhar a curva de 
casos confirmados do novo coronavírus no 
estado, principalmente na capital e nos muni-
cípios da baixada fluminense.

A venda de créditos para as tarifas de 
ônibus ainda é uma questão para a maioria 
dos cidadãos de Guarulhos que utilizam o 
transporte público, muitos têm de se deslo-
car para recarregá-lo em terminais de ônibus 
por medo de preencher seus dados em apli-
cativos ou simplesmente preferir a recarga 
em dinheiro. Os usuários do app Cittamobi 
podem recarregar seus bilhetes utilizando 
três formas de pagamento: Cartão de Dé-
bito, Crédito ou Alelo Mobilidade (exclusivi-
dade do aplicativo). Desenvolvido em 2014, 
o app disponibiliza informações em tempo 

BNDES libera R$ 1,1 bilhão para empresas afetadas por pandemia

Estado do Rio ainda não tem data para retomar atividade econômica

Venda de créditos on-line garante comodidade e segurança

“Em especial na Ásia, há países que fle-
xibilizaram suas regras de isolamento social 
e observaram uma segunda onda de conta-
minações. Precisamos ter ao menos indícios 
de melhora tanto no índice de vítimas fatais 
quanto da capacidade de atendimento hos-
pitalar para que tomemos decisões mais 
acertadas e não sejamos obrigados a voltar 
atrás e recrudescer as normas novamente”, 
afirmou Witzel, em nota.
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Eniac cria 1º drive-thru acadêmico do Brasil, com Wi-Fi para alunos em seu estacionamento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Ciente da di-
ficuldade que algumas 
pessoas têm para se co-
nectar à internet durante a 
pandemia de coronavírus, 
o Eniac lançou o projeto 
“Car-Working Eniac”. Por 
meio desta ação, os alunos 
poderão usar o Wi-Fi da 
instituição, com o seu note-
book ou do próprio Eniac, 
desde que a finalidade seja 
acadêmica - acompanhar 
aulas online, realizar exer-
cícios, avaliações etc. 

Para tanto, basta ir com 
o carro até o estacionamen-
to adjacente ao campus 
(rua Força Pública, 89, Cen-
tro) e se identificar com o 
Registro do Aluno (RA) ou 
um documento com foto. 
Os dias e horários do Car-
-Working serão divulgados 
nas redes sociais do Eniac 
em breve.

O estudante pode fazer 
a identificação com a jane-
la do automóvel fechada. 

Motociclistas e pedestres 
serão vetados para que as 
normas de distanciamen-
to social sejam obedecidas 
durante a atividade.

A medida do Eniac visa 
amenizar a defasagem edu-
cacional. Com as aulas pre-
senciais suspensas devido 
ao surto do novo corona-
vírus, todo o conteúdo aca-
dêmico da instituição tem 
sido transmitido por meio 
de plataformas digitais. 

No entanto, com a qua-
rentena, o consumo de in-
ternet aumentou em todo o 
mundo. O sistema de traba-
lho home office e as aulas 
online mudaram os picos 
de acesso à internet, que 
estão acontecendo em um 
horário mais cedo do que o 
normal.

“Com o Wi-Fi aberto no 
estacionamento da institui-
ção, que possui 100 vagas 
disponíveis em dois anda-
res, os alunos terão acesso 

a uma excelente conexão, 
verão todo o conteúdo pro-
gramático e não deixarão 
de manter as recomenda-
ções de prevenção feitas 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS)”, afirma o 
diretor do Centro Universi-
tário Eniac, Pedro Guérios.

Segundo ele, no último 
sábado (18), já foi realiza-
do um teste da atividade, 
com alguns estudantes. “O 
aluno não sairá do seu car-
ro. Migramos uma parte 
da nossa rede Wi-Fi para 
dentro do estacionamento. 
Caso o aluno precise usar 
um dos nossos computado-
res, o mesmo será higieni-
zado antes e após cada uso. 
Além disso, o teclado será 
revestido de um filme de 
plástico, que será descar-
tado depois de o estudante 
finalizar a sua atividade”, 
completa.

Segundo o mantenedor 
do Grupo Eniac, o profes-

sor Ruy Guérios, o objetivo 
do projeto é, futuramente, 
também disponibilizar Wi-
-Fi à comunidade de Gua-
rulhos em geral. Isso por-
que a instituição, durante a 
quarentena, tem oferecido 
cursos gratuitos por meio 
do programa Eniac Open. 

“Sabemos que muitas 
pessoas que desejam con-

sumir o nosso conteúdo 
não possuem uma conexão 
à internet de qualidade em 
casa. Por isso, a instituição, 
em mais uma ação social e 
educacional, pretende am-
pliar o Car-Working Eniac 
àqueles com dificuldades 
financeiras neste momento 
tão difícil pelo qual passa-
mos”, finaliza Ruy. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura desmente fake news sobre 
entrega de cestas emergenciais nos bairros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 
de Guarulhos informa que estão circulando informações falsas nas 
mídias sociais sobre a distribuição de cestas básicas emergenciais 
durante do período de pandemia da covid-19. Ao contrário do que 
as fake news comunicam, os alimentos doados pela população e 
por empresas estão compondo cestas emergenciais elaboradas pelo 
Fundo Social de Solidariedade e que são entregues às famílias vul-
neráveis por meio das 11 unidades dos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras). As cestas não estão sendo levadas direta-
mente às residências, conforme a informação falsa.

Os Cras são pontos de atendimento às famílias vulneráveis que 
realizam diversos trabalhos e têm condições de verificar a condição 
em que se encontram. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. Outro dado incorreto que circula é sobre endereços dos 
Centros de Referência da Assistência Social, cujo link não é o oficial 
da pasta. Os endereços corretos encontram-se no site https://www.
guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras. 

Comunidade do Jardim Cocaia recebe kits com máscaras de tecido
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais uma comu-
nidade guarulhense foi benefi-
ciada com a distribuição de kits 
do programa Máscaras pela 
Vida (composto de duas más-
caras de pano, um sabonete e 
um folheto com orientações so-
bre a prevenção ao novo coro-
navírus). Nesta quinta-feira (23) 
a Prefeitura distribuiu 200 kits 
na comunidade do Arroz, na re-
gião do Jardim Cocaia. A ação 
faz parte da campanha lançada 
pela administração municipal 
que distribui os kits à popula-
ção mais carente e vulnerável, 
e que estimula os moradores a 
confeccionarem suas próprias 

máscaras com qualquer tipo de 
tecido e usá-las quando precisa-
rem sair às ruas em atividades 
essenciais.

Mais de quatro mil kits já 
foram distribuídos no municí-
pio por equipes compostas de 
servidores das secretarias de 
Habitação e de Desenvolvimen-
to e Assistência Social, além da 
Defesa Civil. O programa conta 
com o trabalho de funcionários 
da Assistência Social na confec-
ção de máscaras de tecido, fei-
tas a partir de materiais doados 
(tecidos, elásticos e linhas) pela 
população, e também de cos-
tureiras voluntárias que doam 

Guarulhos implanta dois novos equipamentos 
para pessoas em situação de rua
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Preocupada com 
a pandemia de covid-19, a pre-
feitura implantou dois novos 
equipamentos voltados às pes-
soas em situação de rua: o Ser-
viço de Acolhimento Institucio-
nal Adulto Masculino Centro e 
o Se-Pop (Serviço Especializa-
do para Pessoas em Situação 
de Rua), localizados um ao lado 
do outro na rua Francisco de 
Paula Santana, 44, Vila das Pal-
meiras, na região central. Em 
funcionamento desde o último 
dia 13, os serviços contam com 
um diferencial: possuem espa-
ço para estacionar a carroça e 
baias para cães. Os locais são 
de execução indireta e sob res-
ponsabilidade do Núcleo Batu-
íra – Serviço de Promoção da 
Família.

“Eles seguem modelos de 
acolhimento nunca antes vis-
tos no município. Destaco que 
contam com espaço reservado 

para que os assistidos em situ-
ação de rua possam levar seus 
cães e os que fazem reciclagem 
possam levar sua carrocinha. 
Essas eram queixas que sem-
pre fizeram e por isso não iam 
aos acolhimentos. Guarulhos 
está implantando equipamen-
tos modelo já com os serviços 
reordenados depois de passar 
por muitas administrações 
que nunca pensaram num es-

paço para acolher o cão, o ami-
go de todos os dias, e assegu-
rar o meio de trabalho dessas 
pessoas, a carrocinha. Agora 
estamos com uma política de 
assistência social valorizando 
a pessoa, mostrando que te-
mos que zelar pelas pessoas 
em extrema vulnerabilidade”, 
afirmou o secretário de De-
senvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale.

Equipamentos
O Serviço de Acolhimento oferece 45 vagas num espaço que conta com quatro quartos com 

beliches e armários, dez banheiros, lavabo com três pias, cozinha, dez baias para cães, refeitório, 
sala de TV, sala para atendimento dentário, sala de técnicos, sala de medicamentos, sala de material 
de limpeza, lavanderia, espaço para secagem de roupas com varal e espaço externo para atividades. 
Funciona 24 horas, todos os dias, e disponibiliza quatro refeições no local (café da manhã, almoço, 
ceia e janta).

Já o Se-Pop tem capacidade para atender 80 pessoas e possui espaço compartilhado com o 
Serviço de Acolhimento, de forma que o usuário poderá guardar a carroça, usar a baia para cães, 
lavar sua roupa e tomar banho. No local são disponibilizados café da manhã e atendimento socio-
assistencial. O Se-Pop funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

máscaras prontas.

ACE-Guarulhos e Rotary Club se juntam em 
campanha de arrecadação de donativos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Além dos notá-
veis impactos negativos na 
saúde pública e na economia, 
a pandemia do novo coronaví-
rus também atinge, de forma 
implacável, as instituições de 
amparo a idosos, moradores 
de rua, crianças carentes, entre 
outras em Guarulhos. Por isso, 
a Associação Comercial e Em-
presarial de Guarulhos, através 
das diretorias de Responsabi-
lidade Social e de Terceiro Se-
tor, uniu-se ao Rotary Club de 
Guarulhos, ao Interact Club de 
Guarulhos e aos Rotaracts de 
Guarulhos, Aeroporto e Guaru-
lhos Sul para uma campanha 
de arrecadação de donativos.

“Nosso objetivo é ajudar a 
amenizar as dificuldades que 
certamente essas entidades as-
sistenciais estão enfrentando 
neste momento”, explicou a 
diretora de Responsabilidade 
Social da ACE, Aurea Caccia. 
Segundo a diretora de Terceiro 
Setor da entidade, Alexandra 
Oniki, o material solicitado 
pela ACE e pelo Rotary abran-
ge alimentos para montar ces-
tas básicas, máscaras, luvas e 
álcool em gel. 

“A campanha teve início 
há aproximadamente quinze 
dias e que algumas institui-
ções já foram contempladas 
com cerca de 2.000 máscaras 
e mais de 200 cestas básicas”, 
afirmou Alexandra.

Para o presidente do Rota-
ry Club Guarulhos, Henrique 
Silva, “a união entre ACE e Ro-
tary amplia as chances de um 
auxílio maior a quem precisa.” 

A campanha já recebeu do-
ações da Maçonaria, da Casa 
da Amizade do Rotary Club 
Guarulhos, do Condomínio 
Residenial Supera e de diver-
sas pessoas que se identifica-
ram com a causa. 

As doações podem ser fei-
tas na empresa Roda Center, 
do presidente da Associação de 
Rotarianos e VP de Comércio 
da ACE, Valdir Pinto (avenida 
Monteiro Lobato, 859 - Mace-
do), em horário comercial.

Aos fins de semana, o Rota-
ry tem feito plantões de arreca-
dação no Supermercado X do 
Bom Clima (avenida Mariana 
Ubaldina do Espírito Santo, 
756) e em outros supermerca-
dos que aderiram à campanha, 
colocando cartazes e servindo 
como postos de doação.

“Esperamos intensificar a 
campanha, pois temos uma 
demanda muito grande. São 
quase 40 entidades cadastra-
das pela Diretoria de Terceiro 
Setor da ACE, somando-se às 
assistidas pelo Rotary Club de 
Guarulhos, Rotaract e Inte-
ract. E, a cada dia, tem mais 
procura e todas estão com vá-
rias necessidades”, completou 
Aurea Caccia.

FOTOS: MARCIO LINO



Sexta-feira, 24 de abril de 2020 5www.fmetropolitana.com.br



6 Sexta-feira, 24 de abril de 2020
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Índice de pacientes curados da covid-19 em Guarulhos é de 71,8%

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde informa que o índice 
de pacientes curados de coro-
navírus (covid-19) em Guaru-
lhos é de 71,8%. A partir de 
agora o Boletim Epidemioló-
gico com o número de pesso-
as que contraíram a doença e 
evoluíram satisfatoriamente 
será divulgado semanalmen-
te, sempre às quintas-feiras. 

O boletim mostra que 
a Região de Saúde Centro 
– que compreende bairros 
como Jardim Paraventi, Jar-
dim Flor da Montanha, Par-
que Cecap, Vila Fátima, Vila 
Barros, Ponte Grande, Itape-
gica, Jardim Munhoz, Jar-
dim Tranquilidade, Vila São 
Rafael e Jardim Vila Galvão 

Número de casos confirmados 
triplica em 15 dias

– concentra o maior número 
de registros, com 111 pesso-
as infectadas de um total de 
320 casos de covid-19 confir-
mados na cidade até hoje.  

Já a Região de Saúde Can-
tareira lidera em número de 
mortes em decorrência da do-
ença. Dos 92 casos confirma-
dos em seu território, 18 mora-
dores foram a óbito, contra 14 
da Região Centro. Estão situa-
dos na Região Cantareira bair-
ros como Vila Galvão, Jardim 
Rosa de França, Jardim Palmi-
ra, Parque Continental, Jardim 
Novo Recreio, Cabuçu, Jardim 
Acácio, Jardim Belvedere, Par-
que Primavera, Taboão, Cida-
de Martins, Jardim Santa Lí-
dia, Cocaia, Jardim Jovaia, Vila 

Rio de Janeiro e Morros. 
Na sequência, com 60 ca-

sos confirmados e nove óbi-
tos, aparece a Região de Saú-
de Pimentas/Cumbica, onde 
se localizam bairros como 
Pimentas, Conjunto Marcos 
Freire, Jardim Jacy, Cumbi-
ca, Parque Uirapuru, Jardim 
Nova Cumbica, Água Chata, 
Vila Dinamarca, Jardim Nova 
Cidade, Parque Jandaia, Jar-
dim Normandia, Parque Pira-
tininga, Jardim Aracília, Par-
que Jurema, Parque Alvorada, 
Jardim Dona Luiza e Jardim 
Santo Afonso. 

Por fim, a Região de Saúde 
com menor número de casos 
confirmados até agora é São 
João/Bonsucesso, que abran-
ge bairros como Bananal, Jar-
dim Fortaleza, Cidade Seró-
dio, Haroldo Veloso, Parque 
Santos Dumont, Nova Bon-
sucesso, Jardim Álamo, Vila 
Carmela, Parque Residencial 
Bambi, Água Azul, Jardim 
Presidente Dutra, Marinópo-
lis, Inocoop, Lavras, Cidade 
Soberana, Jardim Ponte Alta 
e Jardim Santa Paula. Nesses 
locais foram confirmados 39 
casos e duas mortes. Em ou-
tros 18 registros de Covid-19 
notificados em Guarulhos 
não é informado o local de 
residência do paciente.

No último dia 8 Guarulhos registrava 102 casos confirma-
dos de coronavírus (covid-19). Nesta quinta-feira (23) o número 
mais do que triplicou e a cidade atinge 320 casos da doença. 
Esse aumento revela o comportamento social da população 
guarulhense que, se não mudar, impossibilitará a flexibiliza-
ção do isolamento social, prevista para o próximo dia 6.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da 
Saúde mostra ainda que há 3.328 casos suspeitos, dos quais, 
além dos confirmados, 712 foram descartados e 2.296 se-
guem em investigação. Além disso, infelizmente mais um 
óbito foi registrado, de uma mulher de 81 anos. Outras 63 
mortes, que podem ter sido ocasionadas pela covid-19, estão 
sendo investigadas.

No Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru), hospi-
tal de campanha de Guarulhos que conta com 70 leitos, 24 
pessoas estão internadas, sendo seis nos leitos de alta com-
plexidade (UTI), que são dez. A boa notícia é que outras três 
pessoas receberam alta nesta quinta-feira.

Para diminuir a disseminação do novo coronavírus 
vale lembrar a importância do uso da máscara, recomen-
dado no decreto publicado nesta terça-feira (21) para todas 
as pessoas que precisem sair às ruas para qualquer ativi-
dade. Além disso, mais de quatro mil kits (compostos de 
duas máscaras de pano, um sabonete e um folheto com 
orientações sobre a prevenção ao coronavírus) já foram 
distribuídos nas comunidades do município por meio do 
programa Máscaras pela Vida. 

Empresas e pessoas podem entrar em contato com a 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social pelo 
número (11) 99918-9310 e fazer doações de insumos 
como elásticos, tecidos, retalhos e linhas, além de másca-
ras de pano prontas, para que mais pessoas possam ser 
contempladas.

Guarulhos de olho na dengue
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Puxado por SP, País volta a bater recorde de mortos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil registrou 
ontem novo recorde no núme-
ro de mortes por covid-19. Os 
números consolidados pelo 
Ministério da Saúde apontam 
que 407 pessoas morreram da 
doença nas últimas 24 horas. 
O maior número de mortes 
registradas em todo o País em 
um único dia era de 217.

O número de casos de con-
taminações em 24 horas tam-
bém atingiu o seu pico, che-
gando a 3.735 confirmações 
de covid-19. O maior volume 
registrado em apenas um dia 
até agora tinha sido de 3.257 
contaminações.

O aumento foi puxado 
por São Paulo, que já registra 
1.345 mortes pela covid-19, 

um salto de 211 óbitos em 
relação ao levantamento de 
quarta-feira, quando havia 
1.134. De acordo com o gover-
no do Estado, esse salto, de 
18,5%, se deu pela notificação 
tardia no feriado.

“Queria esclarecer esse sal-
to. Durante o feriado prolon-
gado até ontem (quarta-feira), 
o número de óbitos parecia 
modesto, e hoje tivemos esse 
aumento. Isso aconteceu por-
que o sistema de vigilância 
epidemiológica, que envolve 
Estado, municípios e também 
os cartórios onde chegam as 
informações, funciona de for-
ma mais lenta durante feria-
do”, afirmou Paulo Menezes, 
da Coordenadoria do Contro-

le de Doenças paulista. “Por 
isso é importante que os mu-
nicípios tenham agilidade na 
notificação”, ressaltou.

Com os dados desta quinta-
-feira, o Brasil soma 3.313 mor-
tos e 49 492 casos oficialmente 
confirmados da doença. A cur-
va no crescimento de óbitos e 
de novos pacientes acompa-
nha uma tendência já verifica-
da pelo Ministério da Saúde, 
que hoje aponta os meses de 
maio e junho como o pico da 
doença em boa parte dos Es-
tados do País. Ao comentar o 
crescimento de casos, o minis-
tro Nelson Teich disse que ain-
da não é possível interpretar 
se os dados mostram avanço 
da doença ou de diagnósticos. 
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Sabesp nega pedido de Guti para 
congelar tarifas de água na cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após o reajuste 
aplicado neste mês nas tarifas 
de água e esgoto pela Compa-
nhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), 
o prefeito Guti solicitou à em-
presa que revisasse a medida, 
congelando os valores até o fi-
nal do ano, em detrimento da 
pandemia do coronavírus que 
vem sendo enfrentada pelos 
guarulhenses.

No entanto, em ofício envia-
do ontem, ao Executivo, o presi-
dente da Sabesp, Benedito Bra-
ga, informou não ser possível 
atender à reivindicação, já que 
“as tarifas do município são in-
feriores das demais cidades da 
região atendidas pela Sabesp”.  

Braga explica que o reajuste 
visa a equiparação da tarifa as 
das demais cidades da região 
que, segundo ele, “também 
passam por dificuldades”. O 
valor da água cobrado em Gua-

rulhos ainda segue abaixo da 
capital, onde a tarifa mínima é 
de R$ 26,18 contra os R$ 24,47 
cobrados no município.  

A empresa explicou, ainda, 
que já vem realizando uma sé-
rie de ações para proteger as ca-
madas mais vulneráveis da po-
pulação nos municípios, onde 
atua, como Guarulhos. Braga 
citou, como exemplo, que “a 
isenção da cobrança da tarifa 
social de clientes de baixa ren-

da atinge mais de dois milhões 
de pessoas, dos quais muitos 
são guarulhenses”, afirmou.

Esta é a primeira vez que 
a companhia reajusta as tari-
fas em Guarulhos desde 2017, 
quando o prefeito Guti assumiu 
a administração, época em que 
o serviço ainda era realizado 
pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae), cuja con-
cessão foi repassada ao Gover-
no do Estado no final de 2018.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Hotsite traz informações sobre 
o funcionamento do transporte 
público durante a pandemia
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - Para ajudar a 
esclarecer dúvidas sobre o 
funcionamento do sistema 
de ônibus municipal duran-
te a pandemia de covid-19, a 
Guarupass (Associação das 
Concessionárias de Trans-
portes Urbano de Passagei-
ros de Guarulhos e Região) 
lançou no último dia 16 um 
hotsite em seu portal (www.
guarupass.com.br), com redi-
recionamento automático, tra-
zendo todas as informações 
necessárias para o usuário.

Com dados atualizados, o 
hotsite esclarece as dúvidas 
mais frequentes dos usuários 
referentes à circulação de ôni-
bus na cidade, as formas de 
recarga disponíveis para toda 
a família de cartões e tam-
bém os procedimentos para o 
atendimento remoto da Gua-
rupass durante o período de 

quarentena. Na ferramenta a 
população encontra ainda a 
lista atualizada de linhas em 
operação em Guarulhos, bem 
como as linhas específicas 
que atendem ao Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-Gru), no Parque Cecap.

A página, desenvolvida 
para contribuir com a divulga-
ção de dados confiáveis à po-
pulação, traz orientações sobre 
os cuidados a serem tomados 
ao utilizar o transporte coleti-
vo, como higienizar as mãos 
com água e sabão ou álcool em 
gel 70%, cobrir a boca e o na-
riz com lenço descartável ou a 
parte interna do braço ao tos-
sir ou espirrar e evitar tocar o 
rosto, além de dar preferência 
ao uso dos cartões, de uso pes-
soal e intransferível, ao invés 
de cédulas e moedas, que au-
mentam a chance de contágio.
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou as 
datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) digital para os dias 22 e 29 de 
novembro e as regras de solicitação de isenção 
da inscrição. Os editais com os ajustes foram 
publicados nesta quarta-feira (22) no Diário 
Oficial da União e também estão disponíveis na 
página do Enem. No primeiro edital, publicado 
no mês passado, os participantes que optassem 
pela versão digital do exame fariam as provas 
nos dias 11 e 18 de outubro. O Inep também 
definiu novas cidades para aplicação do Enem 
digital, alcançando localidades em todos os 
estados e no Distrito Federal. A estrutura do 
exame será igual à da versão impressa.

Os mais de 210 milhões de celulares ativos 
no país começam a receber, a partir desta 
quarta-feira (22), mensagem de texto (SMS) do 
governo federal com orientações para evitar a 
contaminação pelo novo coronavírus. A iniciativa 
é do Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR), por meio do sistema de alertas da Defesa 
Civil, em parceria com a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). A mensagem 
reforça cuidados que os cidadãos devem ter 
para conter o avanço da contaminação pelo 
vírus, como evitar aglomerações e lavar bem as 
mãos. Populações de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Ceará, os estados com o maior número absoluto 
de casos confirmados, serão as primeiras a 
receberem os avisos pelo celular. 

ANOTE

Em sua época, nossos ancestrais 
enfrentaram provas das mais diversas 
magnitudes. E eles venceram todas!

Há mais de um mês nós vivemos 
o isolamento social... Quantas lições 
eu tenho aprendido com este perío-
do compulsório de devotamento ao 
Sagrado Lar e às pessoas que o coa-
bitam comigo. Creio conhecer a mi-
nha família hoje como jamais tive a 
oportunidade antes. Passamos dias 
juntos, normalmente, nas férias do 
trabalho e da escola do filho. Agora, 

tudo é diferente: nós nos relaciona-
mos em todos os momentos, desde 
o alegre despertar até a hora de di-
zer boa noite. “Sinônimo de amor é 
amar”, já dizia o poeta Zé Ramalho.

Nas prazerosas horas de leitura 
das obras que compõem a minha 
biblioteca – tão rica e somente ago-
ra convenientemente explorada – , 
eu reflito sobre quem eu desejo ser 
depois que tudo isto passar. Sim, 
porque um dia a nossa existência 
será parecida com o que foi ou-
trora. Eu creio. Esse turbilhão de 
emoções, de números e de nomes 
será superado por nós. Qual José 
Augusto eu desejo ver refletido no 

espelho quando eu puder abraçar 
as pessoas novamente? Alguém 
melhor que antes da pandemia, 
espero. Quais serão os meus obje-
tivos de vida – serão diferentes dos 
acalentados até aqui?

Nessas horas de autoconhecimen-
to, com pensamentos nem sempre 
bem organizados, eu me lembro de 
meus pais e nossos ancestrais. Gra-
tidão é a palavra de ordem a esses 
seres que me conduziram até o tem-
po presente. Como esta imensa crise, 
eles também passaram. Em sua épo-
ca, nossos antepassados enfrentaram 
provas das mais diversas magnitu-
des. E eles venceram todas! Meus 
pais sentiram os efeitos – mesmo a 
distância – da II Guerra Mundial. Há 
mais de 100 anos, meus avós tiveram 
de enfrentar a Gripe Espanhola. E re-
sistiram, com bravura e dignidade.

Voltando para 2020, eu estou 
bastante empolgado com as pers-
pectivas que serão abertas depois do 
fim da covid-19. Fortemente volta-
dos para o que realmente tem valor, 
os filhos de Deus serão ainda mais 
fraternos e solidários. O confina-
mento nos mostra claramente o que 
representa a liberdade de ir e vir, o 
calor de um abraço nas pessoas que-
ridas, o contato ‘olho no olho’ com 
personalidades que apreciamos no 
nosso dia a dia, a possibilidade de 
respirar sem a necessidade de más-
cara escondendo o nosso sorriso, e 
o por aí vai... Algum dia, nós conta-
remos esta história para os nossos 
filhos e netos ainda não nascidos. 
E na visão destes, nós seremos os 
vencedores  -  a exemplo de nossos 
amados e destemidos antepassados.

Em tempo – A minha justa home-
nagem a todos os verdadeiros márti-
res, cuja vida foi ceifada nas últimas 
semanas. Muito em breve, se Deus 
quiser, os cientistas encontrarão a 
cura para o mal do século XXI.

Gratidão eterna 
aos amados 
antepassados

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

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA
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Os sabores de Guarulhos na sua casa!

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

CORONAVÍRUS
Saiba dos principais sintomas e como evitar o contágio

febre falta de artosse

Sintomas:

Como ocorre o contágio

Cuidados:

Fonte:Organização Mundial da Saúde (OMS)

Evitar contato com 
pessoas doentes 

Lavar bem as mãos Cozinhar bem os 
alimentos. Não consumir 

alimentos crus

Evitar contato com 
animais e produtos de 

origem animal

ainda não há
 vacina

para o

coronavírus
2 14

Os sintomas 
podem aparecer de 

a

dias

vírus 
2019-nCoV

animais pessoas

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - A pandemia do coro-
navírus atrapalhou o mundo todo, mas 
um dos setores que foi mais prejudicado, 
com certeza absoluta é o segmento de ali-
mentação. 

Tanto os restaurantes, bares, pizzarias 
e padarias viram seus faturamentos caí-
rem em mais de 50% dificultando a sobre-
vivência de muitos estabelecimentos.

Pensando em ajudar os empresários 
da cidade, o Guarulhos Convention e Vi-
sitors Bureau, (www.gruconvention.com), 
preparou uma ação diferenciada para 
movimentar as vendas pelo sistema de 
delivery.

Trata-se do festival “Sabores em Casa”.
“Em média os serviços de delivery cor-

respondem a apenas 25% do faturamento 
de um restaurante tradicional. Foi desta 
que surgiu a oportunidade de realizar o 
“Sabores em Casa “. Uma oportunidade 
de divulgar a gastronomia de Guarulhos 
e potencializar as vendas e o faturamento 
destas casas e propiciar uma experiência 
gastronômica para as pessoas que estão 
em casa neste tempo de recomendável 
isolamento. Uma forma de levar um sa-
bor de felicidade às famílias”, explicou 
Danilo Duarte, diretor executivo do Gua-
rulhos Convention e Visitors Bureau.

A ação já está no ar através do Portal 
Visite GRU, (www.visitegru.com/sabores-
deguarulhos) e todo o cardápio é online 
e as vendas são feitas diretamente entre 
consumidores e os espaços gastronômicos.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Os Sabores de Guarulhos na sua Tela
E preocupadíssimo com o Roteiro 

Gastronômico de Guarulhos, o Departa-
mento de Turismo em conjunto com do-
nos de bares, restaurantes e com a Folha Folha 
MetropolitanaMetropolitana, vai ajudar na divulgação 
de outra ação diferenciada. Trata-se de ví-
deos de curto espaço de tempo onde os 
comerciantes do segmento poderão divul-
gar suas receitas, pratos e cardápios.

“Estamos em contato direto com os 
proprietários que se encaixam no nosso 
Roteiro Gastronômico e em uma das con-
versas a dona de um dos principais espa-
ços da cidade nos mostrou um material 
em vídeo. Achamos interessante a ideia 
e corremos atrás da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana 
para nos ajudar na divulgação. A equipe 
de produção dos vídeos, que não terá cus-
tos para o município e nem para os co-
merciantes, já começou o trabalho e em 
breve iremos disponibilizar em todas as 
redes sociais oficiais da cidade”, explicou 
Ricardo Balcone que é o diretor de turis-
mo de Guarulhos.

Ah! Se você tem um estabelecimento 
e quer participar destas ações, mande um 
recado para este colunista pelas redes so-
ciais Instagram (@serginho.freitas) e Fa-
cebook (/serginhofreitaspessoal) ou pelo 
instagram do Departamento de Turismo 
(@deturgruoficial) que passaremos todas 
as informações necessárias.

Um abração e até semana que vem!
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ÁRIES: Você andará com mais tranquilidade neste 
momento, algo um pouco diferente do que você está se 
acostumado. 

TOURO: Caso você venha a insistir no que já teve uma 
experiência negativa só tornará você uma pessoa mais 
incomodada.

GÊMEOS: Será com bastante clareza que você sofrerá 
uma forte indicação de perda de foco nos seus principais 
objetivos já traçados por você. 

CÂNCER: Sentirá que estar com a família nunca foi algo 
tão saudável para você neste momento, pois isso irá lhe 
gerar uma forte sensação de gratidão. 

LEÃO: A sua dignidade ficará enfatizada pela atividade 
do planeta Netuno. Dê um pouco mais de liberdade para 
eventos que, sejam novos em seu cotidiano.

VIRGEM: Seu jeito um tanto quanto detalhista ajudará a 
definir as metas a serem atingidas de forma inteligente. 
Com dificuldade você irá produzir linhas de pensamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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À (?): ao
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Que
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espaços
vazios

Nosso, 
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bebê (HQ)
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(forma) 
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de manta
usada por

vovós

Magneti-
zar 

Tipo de
teste psi-
cológico
(sigla)

Lady (?),
cantora 

de "Million
Reasons"

Via de
aplicação
do suposi-

tório

Expressão
do pre-

senteado
Atrasado,
em inglês

Edwin (?), 
astronauta
Com o ob-
jetivo de

Amigo do
Mickey (HQ)

Tipo
sanguíneo

Dito
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1.001, em
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telecomu-
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3/así — our. 4/late. 6/aldrin — imanar. 8/agamenon.

LIBRA: Um grande raio de Vênus atingirá esta sua cons-
telação com muita alegria e perspicácia. A liberdade será 
o núcleo da sua busca por respostas.

ESCORPIÃO: Apresentando tanta disposição para uma 
melhor conexão entre as diversas causas prioritárias da 
sua vida até o momento.

SAGITÁRIO: Um grande ciclo de renovação te proporcio-
nará uma boa perspectiva a qual esperava por causa do 
planeta Plutão. 

CAPRICÓRNIO: Um sentimento sobre a busca pela 
verdade será útil se bem utilizado, para isso só precisa ter 
confiança no seu coração.

AQUÁRIO: Alguns acontecimento que possuem dificul-
dades de se adaptarem a sua personalidade irá deixa-lo 
nervoso. 

PEIXES: Não deixe de acreditar na bondade dos outros 
por pequenas bobagens. Você hoje poderá vir a cumprir 
com algumas das tuas missões mais importantes.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A banda Me-
tallica, liderada por James 
Hetfield, daria início na ter-
ça-feira (21), à sua turnê pelo 
Brasil, começando por Porto 
Alegre. No entanto, por cau-
sa do avanço do coronaví-
rus, o grupo precisou adiar 
para dezembro os shows do 
tour WorldWired. 

Para compensar essa au-
sência causada pela pandemia, 
o quarteto, que tem uma gran-
de legião de fãs no Brasil, deci-
diu lançar nesta terça o álbum 
ao vivo e inédito Live In Brazil 

Metallica lança álbum para fãs no Brasil
FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

(1993-2017), reunindo áudios 
das performances realizadas 
nas diversas vezes que a banda 
se apresentou no País.

O disco compila 18 fai-
xas com áudios tirados de 
shows do Rio, Porto Alegre e 
São Paulo, entre 1993 e 1999, 
e também outras canções 
remasterizadas dos anos se-
guintes. O repertório inclui su-
cessos como The Unforgiven 
(ao vivo em São Paulo, 1993), 
Nothing Else Matters (Rio de 
Janeiro, 2015), Enter Sandman 
(São Paulo, 2017), One (Rio de 

Janeiro, 2013), entre outros. 
“Nossas agendas estavam 

reservadas para a nossa 17.ª 
visita ao Brasil, desde 1989. 
Em vez de ficar em casa cha-
teados por não podermos pas-
sar a noite com todos vocês, 
pensamos que seria divertido 
percorrer antigas lembranças 
e revisitar tudo de bom que 
fizemos no passado. A partir 
de hoje (21), um novo álbum 
ao vivo está disponível no seu 
aplicativo de música favorito”, 
disse a banda, em um comu-
nicado oficial.
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Bolsonaro tenta impor troca na PF 
e Moro avisa que deixará o governo
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - O ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, avisou 
que deixará o governo após 
o presidente Jair Bolsonaro 
comunicá-lo que trocará o 
comando da Polícia Fede-
ral, atualmente ocupada por 
Maurício Valeixo. É a segun-
da vez que o presidente ame-
aça impor um novo nome na 
cúpula da corporação.

Valeixo foi escolhido por 
Moro para o cargo no início 
do ano passado. O delega-
do comandou a Diretoria de 
Combate do Crime Organi-
zado (Dicor) da PF e foi Su-
perintendente da corporação 
no Paraná, responsável pela 
Lava Jato, até ser convida-
do pelo ministro, ex-juiz da 
Operação, para assumir a 
diretoria-geral.

Embora a indicação para 
o comando da PF seja uma 
atribuição do presidente, tra-
dicionalmente é o ministro 
da Justiça quem escolhe.

Interlocutores de Valei-
xo dizem que a tentativa de 
substituí-lo ocorre desde o 
início do ano, mas que não 
teria relação com o que acon-
teceu no ano passado, quan-
do Bolsonaro tentou pela pri-
meira vez trocá-lo por outro 
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nome. Na ocasião, o presi-
dente teve que recuar diante 
da repercussão negativa que 
a interferência no órgão de 
investigação poderia gerar.

Aliados de Moro afirma-
ram ao Estado que o minis-
tro não vai aceitar a troca de 
Valeixo nas condições que o 
presidente está colocando, de 
“cima para baixo”.

No ano passado, após Bol-
sonaro antecipar a saída do 
superintendente da corpo-
ração no Rio de Janeiro, mi-
nistro e presidente travaram 
uma queda de braço pelo co-
mando da PF.

Em agosto, o presidente 
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CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
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GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
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antecipou o anúncio da saída 
de Ricardo Saadi do cargo, 
justificando que seria uma 
mudança por “produtivida-
de” e que haveria “proble-
mas” na superintendência. A 
declaração surpreendeu a cú-
pula da PF que, horas depois, 
em nota, contradisse o presi-
dente ao afirmar que a subs-
tituição já estava planejada e 
não tinha “qualquer relação 
com desempenho”.

Nos dias seguintes, Bol-
sonaro subiu o tom. Decla-
rou que “quem manda é ele” 
e que, se quisesse, poderia 
trocar o diretor-geral da PF, 
Maurício Valeixo.

Lula e FHC estarão em palanque virtual 
das centrais sindicais no Dia do Trabalho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os ex-presidentes 
Fernando Henrique Cardoso e 
Luiz Inácio Lula da Silva vão 
dividir, no dia 1º de maio, um 
palanque virtual montado pe-
las centrais sindicais em come-
moração ao Dia do Trabalho. 
Segundo pessoas próximas 
a Lula, os dois não ocupam o 
mesmo espaço há mais de 30 
anos, desde que o PSDB apoiou 

o petista no segundo turno da 
eleição presidencial de 1989.

Com a impossibilidade de 
realizar um ato com a presen-
ça física das pessoas, devido à 
pandemia do coronavírus, as 
centrais optaram por celebrar o 
1º de maio com uma transmis-
são ao vivo pela internet. O tom 
deve ser de críticas ao governo 
Jair Bolsonaro.

PF faz primeira operação contra desvios 
de verbas de combate ao coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Polícia Federal 
(PF) deflagrou ontem a Ope-
ração Alquimia, a primeira 
ação que investiga desvio de 
recursos relacionados à co-
vid-19, para apurar indícios 
de irregularidades na compra 
de livros pela Prefeitura de 
Aroeiras, no interior da Para-
íba, com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde. Segundo 
a corporação, a aquisição se 
deu por meio de procedi-
mentos de inexigibilidade de 
licitação, sob o argumento de 
auxílio na disseminação de 
informação e combate à pan-
demia do coronavírus.

A PF afirma que livros e 
cartilhas similares aos que 
foram comprados pela pre-

feitura estão disponíveis gra-
tuitamente na página do Mi-
nistério da Saúde na internet. 
Além disso, segundo a corpo-
ração, a Controladoria Geral 
da União (CGU) apontou que 
um dos livros foi adquirido 
pelo município por valor cer-
ca de 330% acima daquele 
comercializado na internet, 
o que gerou um superfatura-
mento de R$ 48.272,00.

Cerca de 20 policiais fede-
rais e três auditores da Contro-
ladoria Geral da União cumpri-
ram três mandados de busca e 
apreensão na residência de um 
investigado, em uma empre-
sa, e na prefeitura. As ordens 
foram expedidas pela 6ª Vara 
Federal de Campina Grande.

Demanda por viagens aéreas domésticas cai 
32,84% em março ante um ano, diz Abear
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A demanda por 
viagens aéreas domésticas 
registrou queda de 32,84% 
em março, em relação ao 
mesmo mês de 2019. A 
oferta de assentos também 
teve retração acentuada, de 
24,58% na mesma compara-
ção. Em termos de volume, 
os dois indicadores são os 
menores registrados em um 
mês de março desde 2009, 
refletindo o impacto da pan-
demia do novo coronavírus 
na aviação comercial. Os da-
dos são da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e 
foram compilados pela As-

sociação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear).

O volume de passageiros 
transportados em voos domés-
ticos recuou 35,46% em mar-
ço, diante de igual período do 
ano passado. Ao todo, foram 
transportados 4,9 milhões de 
pessoas, a menor quantidade 
para um mês de março desde 
2009. O total de decolagens 
registrou retração de 28,35%, 
para 47,1 mil, o pior resultado 
desde março de 2005.

O aproveitamento das 
aeronaves também regis-
trou números negativos, 
baixando 8,86 pontos por-

centuais a 72,07% de ocu-
pação, resultado mais fraco 
desde março de 2013.

A demanda por viagens 
aéreas internacionais entre as 
companhias aéreas nacionais 
recuou 45,38%, na compa-
ração com o mesmo mês de 
2019. Foi o menor volume de 
demanda para março desde 
2010. A oferta de assentos di-
minuiu 34,42% - mais baixo 
patamar desde março de 2014.

No total, foram transpor-
tados 438,7 mil passageiros, 
uma queda de 45,22%, a me-
nor quantidade desde março 
de 2010. 
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