
Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos 
atende mais de nove mil pessoas em 30 dias
Completando um mês ontem, o complexo realiza a triagem de pessoas com suspeita de covid-19, tanto no sistema drive-thru, com capacidade 
para atender até seis carros simultaneamente, quanto para pedestres; local funciona 24 horas por dia e conta com 70 leitos no Cecap Pág. 7 
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ACE higieniza sede e 
retoma atividades 

internas de forma gradual
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Disque-Denúncia Se você não precisa sair, fique em casa. E se tiver que 

sair use máscaras para te proteger e proteger quem 
está perto de você”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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QUARENTENA - Vista de Moscou que permanece em isolamento social durante a pandemia do coronavírus

UE aprova quase 296 mil 
pedidos de asilo em 2019

A União Europeia 
(UE) aprovou, em 2019, 
295.785 pedidos de asilo, 
dos quais 141.055 pessoas 
conseguiram o estatuto 
de refugiado, e recebeu 
21.245 reinstalados de 
campos de refugiados em 
países terceiros, segundo 
o Eurostat.

De acordo com o gabi-
nete estatístico europeu, 
em relação a 2018, o núme-
ro de aprovações de pedi-
dos de asilo recuou 6%.

O número total de 
requerentes de asilo a 
quem foi concedida pro-
teção na UE em 2019 in-
cluiu 141.055 concessões 
do estatuto de refugiado 
(48% de todas as decisões 
positivas), 82.070 con-
cessões de proteção sub-
sidiária (28%) e 72.660 
concessões de proteção 
humanitária (25%). 

O maior grupo de be-

neficiários de proteção 
continuou a ser o de pes-
soas procedentes da Síria 
(78.575, 27% do total), 
seguindo-se o Afeganis-
tão (40.030, 14%) e a Ve-
nezuela (37.490, 13%).

A Alemanha (116.230) 
foi o país que maior nú-
mero de pedidos de asilo 
aprovou, em 2019, segui-
da pela França (42.120) e 
a Espanha (38.525), ten-
do a Síria, o Afeganistão 
e a Venezuela sido, res-
petivamente, as princi-
pais nacionalidades dos 
requerentes.

No ano passado, Por-
tugal deu parecer positi-
vo a 170 pedidos de asilo 
e recebeu 375 refugiados 
ao abrigo do programa de 
reinstalação. A Síria (85, 
50% do total) foi o prin-
cipal país de origem, se-
guindo-se a Ucrânia (15, 
8%) e a Eritreia (15, 8%).

ACONTECE

FOTO: EPA/SEDAT SUNA

mentos da República não podem ser negli-
genciados, em especial quanto aos deveres 
de informação e transparência. Repise-se 
que ‘todo poder emana do povo’ (art. 1º, 
parágrafo único, da Constituição), de modo 
que os mandantes do poder têm o direito de 
serem informados quanto ao real estado de 
saúde do representante eleito”, escreveu a 
juíza. “Portanto, sob qualquer ângulo que se 
analise a questão, a recusa no fornecimento 
dos laudos dos exames é ilegítima, deven-
do prevalecer a transparência e o direito de 
acesso à informação pública”, concluiu.

ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro”, 
disse o governador, antes de começar entre-
vista sobre medidas de combate à pandemia 
pelo covid-19 em São Paulo.

“O Brasil rejeitou a república dos compa-
nheiros e rejeita a dos amigos. Não podemos 
ser condescendentes. O presidente deve in-
teragir com o povo e não com o chefe da PF. 
Interferir é crime”, afirmou o governador.

O jornal O Estado de S. Paulo garantiu na 
Justiça Federal o direito de obter os testes de 
covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Betto, 
a União terá um prazo de 48 horas para for-
necer “os laudos de todos os exames” feitos 
pelo presidente da República para identificar 
a infecção ou não pelo novo coronavírus. 
Bolsonaro já disse que o resultado dos exa-
mes deu negativo, mas se recusou até hoje a 
divulgar os papéis.

“No atual momento de pandemia que as-
sola não só Brasil, mas o mundo, os funda-

A imprensa oficial da Coreia do Norte 
reproduziu ontem uma mensagem de agra-
decimento atribuída ao líder do país, Kim 
Jong-un, em texto dirigido a um grupo de 
trabalhadores. Não é possível ter certeza da 
veracidade do recado porque o ditador não 
aparece em público há mais de duas sema-
nas, o que alimenta rumores sobre sua saú-
de. Segundo a imprensa do país, Kim teria 
enviado um breve agradecimento por meio 
do Rodong, principal jornal norte-coreano, 
aos que trabalham no turismo na Península 

Sem citar nomes, o governador de São 
Paulo, João Doria, criticou a escolha do de-
legado Alexandre Ramagem, que é próximo 
da família do presidente Jair Bolsonaro, para 
assumir o comando da Polícia Federal. “A PF 
deve ser respeitada e a PF é nacional. A PF 
não é pessoal e nem familiar. Solidariedade 
aos integrantes da PF que ganharam respei-
tabilidade na Lava Jato com a cooperação do 

Juíza dá 48 horas para Bolsonaro mostrar exames

Regime norte-coreano divulga mensagem atribuída a Kim

‘Interferência na Polícia Federal é crime’, afirma Doria

de Kalma, na cidade de Wonsan - o local é o 
mesmo em que imagens de satélite mostra-
ram o trem especial dele estacionado.

O artigo do jornal começa dizendo que 
Kim “agradeceu aos trabalhadores que 
apoiaram ativamente com seus esforços 
a construção do distrito turístico de Won-
san Kalma”, um dos grandes projetos do 
regime de Pyongyang. O local era para 
ser inaugurado no início do mês, mas a 
abertura foi adiada em razão da pande-
mia da covid-19. 
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‘Pandemia de coronavírus está longe 
de acabar’, repete diretor da OMS Impeachment de Bolsonaro divide 

brasileiros, aponta pesquisa DatafolhaDA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O diretor-geral 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, reiterou 
ontem que a pandemia de co-
vid-19 está “longe de acabar” 
e disse que, para controlar o 
novo vírus, será necessário 
o desenvolvimento de uma 
vacina. Segundo a entidade, 
atualmente, existem cerca de 
100 estudos diferentes para 
imunização - sete deles já em 
fase de testes em humanos.

“O desenvolvimento de 
uma vacina está sendo acelera-
do por causa dos trabalhos an-
teriores que OMS e parceiros 
realizaram ao longo de vários 
anos para vacinas para outros 
coronavírus, incluindo Sars e 
Mers”, disse o dirigente duran-
te entrevista coletiva, em Gene-
bra, na Suíça.

Tedros também agradeceu 
China, Portugal e Vietnã por 
contribuições ao Plano de Res-
posta e Preparação Estratégica 

da entidade. “Estamos gratos 
também aos mais de 280 mil 
indivíduos, empresas e funda-
ções que contribuíram para o 
fundo, que já arrecadou mais 
de US$ 200 milhões”, destacou.

Responsável por coorde-
nar a resposta da Organização 
à pandemia, Maria Kerkhove 
ressaltou que ainda não há evi-
dências de que pessoas curadas 
da covid-19 estejam totalmente 
imunes a uma nova infecção, 
mas disse que estudos estão 
sendo realizado nesse sentido.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Pesquisa Datafo-
lha divulgada ontem pelo site 
do jornal Folha de S.Paulo 
aponta que um eventual im-
peachment ou a possível re-
núncia do presidente Jair Bol-
sonaro dividem a população 
brasileira.

Para 45% da população, a 
Câmara dos Deputados deve-
ria abrir um processo de im-
peachment contra Bolsonaro, 
enquanto 48% são contrários 
à medida, o que representa 
um empate técnico. De acor-
do com a pesquisa, outros 6% 
não souberam responder. A 
margem de erro da pesquisa 
é de 3 pontos percentuais.

Já em relação à renúncia 
do presidente, o levantamen-
to revelou um aumento do 
apoio a uma possível ação do 
presidente nesse sentido. No 
início do mês 37% defendiam 
a renúncia e 59% eram contra. 

Agora, 46% querem que o pre-
sidente renuncie, enquanto 
50% são contrários. Ainda as-
sim, a pesquisa mostrou que 
a avaliação do governo foi óti-
ma/boa para 33%, enquanto a 

avaliação ruim/péssima che-
gou a 38%. 

O Datafolha entrevistou 
1.503 adultos que possuem 
telefone celular em todos os 
estados ontem.

FOTO: HÉLIA SCHEPPA/SEI 
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‘Os oportunistas falam aquilo que a pessoa quer 
ouvir e, no desespero, ela clica e cai no golpe’

FOTO: DIVULGAÇÃO

Folha Metropolitana - O 
que de fato é um spam?

Márcio D’Avilla - Márcio D’Avilla - É uma 
maneira antiga de propagar 
um serviço, propaganda ou 
prestação de serviço. É a for-
ma moderna de disparar mala 
direta e correspondência, pois 
a prática é a mesma, porém 
funciona no meio digital. Você 
recebe diversos e-mails de em-
presas que nunca se cadastrou, 
com várias propagandas e 
promoções. É apenas descon-
fortável por encher a caixa de 
entrada.

Quais as possíveis con-
sequências de clicar em um 
link suspeito?

Quando você recebe essas 
propagandas, quando é algo 
sério, geralmente não tem link 
para clicar. Quando tem link, 
você é direcionado para sites 
falsos, que podem pegar seus 
dados. 

O que é a prática do 
phishing?

Nada mais é do que propa-
ganda enganosa. Quando você 
clica no link, será redirecio-
nado para uma página clone, 
idêntica à de uma empresa 
confiável, porém o endereço da 
URL do site não é exatamente o 
mesmo. A mensagem sempre 
tem um conteúdo apelativo, 
uma promoção que vai acabar 
em instantes, ela desperta uma 
urgência para clicar no link e 
garante que você vai ganhar 
alguma vantagem. Esse golpe 

se adaptou a forma de consu-
mo da internet, e hoje em dia 
também é aplicado pelo What-
sApp ou outras redes sociais.

Quais são os exemplos 
de phishing?

Sai uma notícia falsa, por 
exemplo, que o aplicativo de 
imposto de renda está com 
problema e que você precisa 
baixar um arquivo para resol-
ver o problema. Esse arquivo 
não vai fazer nada perceptível 
para o usuário, mas ele vai 
coletar informações suas si-
lenciosamente, quando você 
entrar no aplicativo do banco, 
por exemplo. A dica é, não faça 
download de nada suspeito. Se 
precisar instalar algo, vá direto 
no site oficial e baixe por lá. 
Também temos o exemplo do 
“zumbi”. O vírus não fará nada 
na sua máquina, mas ele pode 
ser acionado remotamente por 
quem aplicou o golpe, e desli-
gar sua máquina, criptografar 
seus dados, e até pedir resga-
te em dinheiro para liberar o 
computador.

Onde os criminosos con-
seguem os dados e os ende-
reços de e-mails? 

Isso é vendido no mercado 
ilegal. As empresas não com-
partilham mais esses dados, 
para manter a privacidade do 
cliente. Existe também uma lei 
de privacidade de informação 
que as lojas precisam respeitar. 
Mas muitas pessoas agem de 
má-fé, e quando são demitidas 

vendem o banco de dados na 
internet, com lista de e-mail, 
telefone, endereço, tudo para 
que o comprador possa enviar 
suas propagandas. E tem mui-
ta gente que compra.

Nessa época de pande-
mia, qual é o novo golpe 
circulando sobre o assunto?

O mais recente foi um da 
Páscoa. Circulou uma mensa-
gem nos grupos de WhatsApp 
de promoção de ovos de choco-
late de uma grande empresa. 
A cada pessoa que clicasse no 
link da mensagem e se cadas-
trasse informando os dados, 
a empresa ia doar cinco mil 
ovos de chocolate para pessoas 
necessitadas. A mensagem era 
falsa, e os oportunistas usaram 
os dados de forma ilícita. Em 
três dias circulando, a mensa-
gem prejudicou cerca de 560 
pessoas que clicaram. Quando 
o governo lançou o benefício de 
R$ 600 para ajudar as famílias 
na pandemia, também circulou 
a mensagem para clicar em um 
link específico para receber o 
dinheiro mais rápido. Os opor-
tunistas falam aquilo que a pes-
soa quer ouvir, e no desespero, 
a pessoa clica e cai no golpe.

Quais os cuidados para 
saber se é golpe ou se é um 
e-mail confiável?

Procure se informar e esteja 
sempre atento às informações 
que você recebe. Observe se a 
mensagem tem um link para 
endereços corretos. Não use 
o link do e-mail, e não clique 
para fazer download em nada, 
procure sempre o site ou órgão 
oficial da mensagem recebida. 
Verifique se no endereço do 

site tem um cadeado, se tem 
certificado digital, pois isso é 
sinal de segurança. A dica é: 
duvide de tudo sempre. Isso 
vai minimizar o risco de golpe.

Durante o isolamento 
dentro de casa, as pessoas 
têm comprado mais pela 
internet. Isso também pode 
ser um risco?

Estamos vivendo em época 
de incertezas. Está todo mun-
do em casa e gera uma grande 
busca por informações. É pro-
pício para divulgações de pra-
gas virtuais, tanto de phishing 
quanto de spam. Então reforço 
a dica de sempre desconfiar 
e ficar atento se o conteúdo 
é apelativo e urgente. Leia as 
promoções com calma, geral-
mente as falsas contêm erros 
de português. E nessa época de 
compras on-line, os criminosos 
têm criado páginas falsas com 
um erro de uma letra no ende-
reço do site, assim conseguem 
pegar aquelas pessoas que di-
gitam rápido e erram algum 
caractere. Elas são redireciona-
das para uma página idêntica e 
não percebem o erro.

Quando um produto é 
pesquisado, geralmente o 
mesmo produto aparecem 
em propagandas nas redes 
sociais. Como isso funciona? 

Não é uma prática legal, 
e pode funcionar de diversas 

maneiras. A mais comum é 
usar os dados do cookie salvos 
no navegador. O cookie é uma 
memória que guarda o que 
você digitou dentro do site, em 
barras de pesquisa. Ele é usado 
para carregar mais rápido a 
página da web. Existem pro-
gramas maliciosos que leem 
o seu navegador e apresentam 
propagandas de acordo com o 
que você pesquisou, deseja e 
necessita, usando como base 
o seu histórico. É sempre bom 
limpar o cookie e apagar a 
memória do computador e do 
celular para evitar esse tipo de 
ação oportunista.

Ao identificar um golpe, 
como denunciar? 

Se você identificar que é 
um golpe ou Fake News, a 
orientação básica é: não divul-
gue. Delete a mensagem para 
evitar a propagação, para que 
outras pessoas não caiam. Se 
você foi vitimado, existem vá-
rios órgãos para auxiliar. No 
site Cert.br você pode reportar 
esses incidentes, e uma equipe 
especializada vai analisar se é 
phishing, por exemplo, e blo-
quear aquele link para evitar 
novas vítimas. Você também 
pode acionar a empresa que 
você suspeita para eles te au-
xiliarem. Quando grandes va-
rejistas recebem esse tipo de 
denúncia, tentam localizar e 
bloquear a praga.

“A dica é: duvide 
de tudo sempre. 

Isso vai minimizar 
o risco de golpe”

MAYARA NASCIMENTO MAYARA NASCIMENTO -- Em meio a pandemia de coronavírus no país 
e no mundo, oportunistas aplicam golpes e tentam tirar proveito 
da população que está passando cada vez mais tempo na internet.

A criatividade dos criminosos se renova a cada dia, e é impor-
tante estar atento aos possíveis golpes e links maliciosos, que po-
dem desencadear ações de disparo de e-mail e propagandas, até 
roubar dados bancários salvos no computador ou celular.

Para falar sobre o assunto e alertar a população, a Folha Me-Folha Me-
tropolitanatropolitana conversou com Márcio D’Avilla - Consultor técnico e 
especialista em segurança digital da Certisign, certificadora líder 
na América Latina.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser con-
ferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.
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SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular

Prefeitura fiscaliza agências bancárias para evitar aglomerações

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU), re-
alizou ontem a fiscalização de 
agências bancárias em dois 
pontos da cidade. Os bancos, 
situados no Centro e no Jar-
dim Paraíso, foram denun-
ciados à Pasta por estarem 
gerando aglomerações e des-
cumprindo o decreto 36.811, 
que determinou medidas 
para evitar a disseminação do 
coronavírus na cidade. 

A SDU verificou que as 
agências estavam de acordo 
com o determinado pela mu-
nicipalidade, mantendo se-
guranças do lado de fora do 
estabelecimento para orientar 
a população sobre a distân-
cia mínima de permanência, 
além da demarcação no solo. 
Os estabelecimentos também 

estavam disponibilizando ál-
cool em gel 70% para os clien-
tes no autoatendimento, nos 
caixas e nas mesas de atendi-
mento e os funcionários esta-
vam utilizando máscaras de 
proteção. Logo na entrada, os 
clientes estão sendo orientados 
sobre a obrigatoriedade de uti-
lização de máscara para pode-
rem receber atendimento.

Uma das unidades continha 
ainda cartazes com as determi-
nações do decreto afixadas por 
todo o espaço de autoatendi-
mento. De acordo com os fun-
cionários de um dos bancos, as 
aglomerações acontecem em 
alguns momentos pois a popu-
lação não aceita a orientação de 
espaçamento nas filas.

Os estabelecimentos que 
estão podendo exercer suas ati-
vidades devem instalar barrei-
ras físicas (de vidro, acrílico ou 
similar) e promover a demarca-
ção no solo para que os clientes 
permaneçam em espera a uma 
distância mínima de um metro 
uns dos outros. Além disso, em 
todos os estabelecimentos com 
atendimento presencial passa a 
ser obrigatório que os clientes 
estejam utilizando máscaras.

Ações de fiscalização
O grupo de ação do Pacto pela Vida, formado por agentes 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da Guarda Civil Mu-
nicipal, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e da 
Polícia Militar, segue realizando fiscalizações diariamente por 
toda a cidade, inclusive no período noturno. Denúncias sobre es-
tabelecimentos que não estão acatando as determinações da Pre-
feitura de Guarulhos sobre a suspensão das atividades ou sobre 
medidas de segurança devem ser feitas à SDU pelos números 
153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705.

Programa Máscaras pela Vida chega 
à comunidade da Vila do Sapo  
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A comunidade 
Vila do Sapo, no Jardim São 
João, foi beneficiada nesta se-
gunda-feira (27) com a entrega 
de aproximadamente 250 kits 
com máscaras de pano do pro-
grama Máscaras pela Vida. A 
iniciativa da prefeitura já dis-
tribuiu mais de quatro mil kits 
(composto de duas máscaras 
de tecido, um sabonete e um 
folheto com orientações sobre 
a prevenção ao novo coronaví-
rus) em comunidades carentes 
do município.

A distribuição é realizada 
por equipes de servidores das 
secretarias de Habitação e de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, além da Coorde-
nadoria da Defesa Civil. Já as 
máscaras são confeccionadas 
por funcionárias da Assistên-
cia Social com materiais doa-
dos pela população e por em-
presas, e ainda por costureiras 
voluntárias que doam másca-
ras de pano prontas.

O programa tem também 
o objetivo de estimular os 
moradores a confeccionarem 
suas próprias máscaras com 
qualquer tipo de tecido e 
sempre usá-las quando preci-
sarem sair às ruas em ativida-

des essenciais.
Além disso, a Coordena-

doria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec) tam-
bém auxilia nesse trabalho. 
Suas equipes já estiveram em 
bairros como Santa Rita, Par-
que Alvorada, Recreio São 
Jorge, Nova Conquista, Jardim 
Ansalca, Vila Flora e Cocaia 
entregando os kits.

O coordenador da Defesa 
Civil, Waldir Pires, afirma que 
a população vem aprovando as 
ações. “Nós estamos levando 
proteção ao munícipe que está 
em vulnerabilidade social e a 
população tem recebido muito 
bem essa campanha e as orien-
tações que comunicamos nos 
panfletos. Há reações positivas 
de conscientização. Pedimos 
que todos que possam doar te-
cidos sigam colaborando com a 
campanha”.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: MARCIO LINO
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Educação prorroga prazo para solicitação da cesta 
básica destinada aos alunos da rede municipal de ensino
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para facilitar o 
acesso ao benefício da cesta bá-
sica que será entregue aos alu-
nos das escolas municipais, a 
prefeitura de Guarulhos esten-
deu o prazo de cadastramento 
das famílias até quinta-feira 
(30). Mais de 90 mil famílias 
já estão aptas a receber o be-
nefício. O pai, mãe ou respon-
sável por um estudante pode 
acessar o Portal da Educação 
(http://portaleducacao.guaru-
lhos.sp.gov.br) para preencher 
o formulário de solicitação da 
cesta básica.

A Secretaria de Educação 
garante uma cesta básica às 
famílias de todos os alunos 
da rede municipal que, no 
momento, estão passando por 
necessidade em decorrência 
das medidas de distancia-
mento social para combater o 
coronavírus.

Prefeitura divulga Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nas redes sociais

Mas é importante ter res-
ponsabilidade social e soli-
dariedade com aqueles que 
dependem da alimentação es-
colar para uma boa nutrição. 
Se você não está precisando, 
colabore para que as cestas che-
guem àqueles em situação de 
vulnerabilidade.

Os beneficiários do Bolsa 

Família que receberam sua 
cesta básica em casa no mês de 
abril também precisam fazer o 
cadastro. 

A partir do dia 4 de maio, 
no mesmo link do Portal da 
Educação ou nas unidades 
escolares serão divulgadas as 
datas e horários para a retirada 
das cestas.

FOTO: NICOLLAS ORNELAS/PMG

Após pior índice registrado em abril, isolamento 
social em Guarulhos sobe para 62% no domingo
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - Após registrar 
o pior índice de isolamento 
social deste mês, quando na 
última sexta-feira (24) a taxa 
foi de 49%, Guarulhos fechou 
domingo com um percentual 
maior que o estado com 62%. 
Ainda, assim, o prefeito Guti 
reforçou o pedido para que 
a população permaneça em 
isolamento. 

“Chegamos abaixo de 50% 
e isso é muito ruim. Se você 
não precisa sair, fique em casa. 
E se tiver que sair use másca-

ras para te proteger e proteger 
quem está perto de você”, afir-
mou o prefeito ontem durante 
a live em rede social.

As sete cidades do Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) que integram o Siste-
ma de Monitoramento Inteli-
gente (SIMI-SP) do Governo 
de São Paulo apresentam ta-
xas de isolamento social acima 
da média estadual. No último 
domingo (26), enquanto o esta-
do registrou um percentual de 

58%, na região a média foi de 
62%. Os melhores resultados 
são de Poá e Itaquaquecetuba, 
com 66% e 65% de isolamen-
to social. Arujá registrou 63%, 
enquanto em Guarulhos, Mogi 
das Cruzes e Suzano o índice 
foi de 62% no domingo. Ferraz 
de Vasconcelos, por sua vez, 
teve um percentual de 60%.

O Simi monitora as taxas 
de isolamento em 104 cidades 
maiores de 70 mil habitantes, a 
partir de dados de deslocamen-
to das operadoras de telefonia.

Mais de 51 mil famílias de baixa renda do município podem ter isenção na conta de energia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um levanta-
mento realizado pela EDP 
mostra que 51.333 famílias 
da região podem ter acesso 
à Tarifa Social de Energia 
Elétrica (TSEE) e não estão 
inscritas para receberem o 
benefício, que vai isentar 
a cobrança do consumo de 
energia até 220kW/h por até 
três meses (abril, maio e ju-
nho), devido à pandemia do 

coronavírus. Estas pessoas 
moram nos municípios da 
área de concessão da EDP, 
porém, em sua maioria, não 
são titulares da conta de 
energia ou estão com o ca-
dastro desatualizado junto à 
distribuidora. 

Para ter acesso ao benefí-
cio da Tarifa Social é neces-
sário que o cliente possua o 
Número de Identificação So-

cial (NIS), do Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚni-
co). Ressalta-se que quando 
os clientes titulares do NIS 
não são os titulares da conta 
de energia ou estão com o ca-
dastro desatualizado junto à 
EDP, não é possível realizar 
o cadastro automático destas 
famílias no benefício que dá 
desconto na conta de luz.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - A prefeitura di-
vulgou em suas redes sociais 
oficiais (instagram, facebook e 
youtube), ontem, o documento 
que expõe as projeções da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
do município (LDO) para 2021. 
A divulgação digital tem o ob-
jetivo de facilitar o acesso dos 
contribuintes às resoluções, já 
que a crise sanitária causada 
pelo novo coronavírus impede 
a audiência pública na Câmara 
Municipal.

A fim de manter a trans-
parência, os cidadãos também 
podem deixar suas dúvidas 
sobre a LDO nos comentários 
da publicação realizada no 

Facebook e Instagram (@pre-
feituraguarulhosoficial) para 
serem respondidas pela pasta 
responsável. Vale ressaltar que 
documento pode passar por 
uma revisão com estudos so-
bre o impacto do coronavírus 
até o fim de setembro de 2020.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias serve para dire-
cionar a criação da Lei Orça-
mentária anual a partir de 
projeções que orientam, fixam 
a despesa e indicam as metas 
fiscais e físicas para a adminis-
tração pública e suas secretá-
rias. Link no YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=_
Bh1pwSmeJI.

Professores de escola municipal do Jardim 
Ponte Alta recebem curso online de francês
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - Na última sema-
na, a Escola da Prefeitura de 
Guarulhos Edson Nunes Male-
cka, no Jardim Ponte Alta, tor-
nou-se a primeira instituição 
de ensino municipal a ser be-
neficiada pelo programa Ado-
tando Escolas, que receberá 
32 licenças gratuitas de acesso 
para o curso de francês online 
para professores de escolas pú-
blicas. O curso, oferecido pelo 
Instituto de Estudos France-
ses e Europeus de São Paulo 
(Ifesp), tem como objetivo o 
contínuo aperfeiçoamento do 
corpo docente a fim de inovar 
e promover uma diferença sig-
nificativa em sua formação e 
atuação profissional.

Ao todo, o programa Ado-

tando Escolas disponibilizará 
200 licenças para professores 
da rede pública brasileira e 
visa a beneficiar 1.400 alunos 
entre 4 e 11 anos pelo desen-
volvimento cultural que será 
vivenciado pela equipe peda-
gógica da escola.

O Ifesp conta com uma pla-
taforma própria de formação 
através do uso de um ambien-
te virtual de aprendizagem, 
propiciando uma metodologia 
especializada no desenvolvi-
mento acadêmico e profissio-
nal de excelência e inovação.

Para mais informações e 
inscrições para a campanha 
Adotando Escolas pelo Gru-
po Ifesp, acesse https://ifesp.
com.br/.



 
www.fmetropolitana.com.br 7CIDADE

Terça-feira, 28 de abril de 2020

Em um mês, Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos atende mais de 9 mil pessoas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Centro de Com-
bate ao Coronavírus de Guaru-
lhos (3C-Gru) completa nesta 
segunda-feira (27) um mês de 
funcionamento com mais de 
nove mil pessoas atendidas. O 
complexo, onde também está 
instalado o hospital de campa-
nha, realiza a triagem de pesso-
as com suspeita de covid-19, tan-
to no sistema drive-thru, com 
capacidade para atender até seis 
carros simultaneamente, quan-
to para pedestres, das 7h às 19h.

A triagem dos casos é o 
grande diferencial dos demais 
hospitais de campanha insta-
lados no país. Além de desafo-
gar as unidades de saúde para 
que elas possam atender as 
outras enfermidades, o 3C-Gru 
também evita a contaminação 
dos pacientes que procuram os 
serviços da rede por pessoas 
infectadas pela covid-19. Sem 

contar a agilidade na assistên-
cia, que já fez a diferença para 
muita gente, inclusive para um 
morador da capital paulista 
que, depois de peregrinar por 
vários hospitais de São Paulo, 
só conseguiu atendimento em 
Guarulhos.

Trata-se de Roberto Luiz 
Clemente, de 61 anos, que pas-
sou por quatro serviços de saú-
de em São Paulo com suspeita 
de covid-19 antes de ser avalia-
do pela triagem do Centro de 
Combate ao Coronavírus de 
Guarulhos e prontamente en-
caminhado para internação no 
hospital de campanha do com-
plexo. Ele começou a sentir os 
sintomas da Covid-19 no dia 10 
de abril e somente conseguiu 
ser internado, já com muita fal-
ta de ar, no dia 18 no 3C-Gru, 
onde ficou em tratamento du-
rante quatro dias, se recuperou 

e teve alta.
“Em dois dias eu já estava 

totalmente recuperado. Agra-
deço a equipe médica do hospi-
tal de campanha de Guarulhos, 
que salvou a minha vida. Se eu 
estou vivo é graças a esses pro-
fissionais”, contou Clemente. 
No 3C-Gru boa parte das pes-
soas passa por dois atendimen-
tos: um com a equipe de enfer-
magem e outro com o médico. 
Ou seja, elas são submetidas à 
avaliação clínica e à medição 
de temperatura por laser para o 
diagnóstico da Covid-19.

Caso apresentem alteração 
de temperatura e outros sinto-
mas, são encaminhadas à tria-
gem médica, onde os pacientes 
são classificados por cores: a 
branca significa que está libera-
do para casa; a azul, apresenta 
algum sintoma, mas não ne-
cessita de internação; amarela, 
ficará em observação para a 
coleta de exames; e a vermelha, 
deverá ser encaminhado ime-
diatamente para o leito de UTI, 
sendo submetido à tomografia.

Localizada ao lado do Clu-
be Cecap, próximo ao Hospital 
Geral de Guarulhos, a unidade 
ocupa uma área de 5 mil m², 
com 3 mil m² de área constru-
ída, incluindo tendas, carretas, 
ônibus e espaço para estacio-
namento de ambulâncias. Já o 
hospital de campanha, que fica 
no mesmo complexo, funciona 

24 horas por dia e conta com 
70 leitos, sendo 14 de emergên-
cia com apoio de respiradores 
(UTI) para casos mais graves. 
Nesta segunda-feira 25 pesso-
as estão internadas no local, 
sendo oito na UTI. Outras seis 
pessoas receberam alta, mas in-
felizmente uma mulher de 27 
anos, com suspeita de covid-19, 
foi a óbito no local. A morte 
será investigada.

“Fico muito satisfeito por 
termos conseguido inaugurar o 
primeiro hospital de campanha 
do Brasil com triagem e que 
depois de um mês de funcio-
namento se revelou muito efi-
ciente, trazendo referência de 
atendimento para a população 
de Guarulhos nesta epidemia”, 
destaca o secretário-adjunto de 
Saúde, Luís Fernando Ribeiro 
de Castro.

Prefeitura distribui máscaras a passageiros de ônibus e mais de 95% aderem de forma espontânea
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No primeiro dia 
do uso obrigatório de más-
caras para os passageiros do 
transporte público de Guaru-
lhos, segundo a exigência do 
decreto 36.811/2020, mais de 
95% dos usuários atenderam 
à determinação de forma es-
pontânea. Funcionários do 
Departamento de Transportes 
da Prefeitura realizaram um 
trabalho de conscientização, 
que começou por volta das 
4h30 nos terminais Pimentas, 
Cecap, Taboão, Vila Galvão e 
São João, além de distribuir 
máscaras às pessoas que es-
tavam sem o equipamento 
de proteção. Os motoristas e 

cobradores também estão tra-
balhando protegidos.

A adesão dos passagei-
ros facilitou muito a fiscali-
zação do novo decreto, que 
instituiu novas regras para o 
isolamento social em decor-
rência da covid-19 e foi pu-
blicado no Diário Oficial na 
última terça-feira (21). 

Nos táxis a aplicativos o 
movimento de utilização das 
máscaras de proteção contra a 
propagação da covid-19 já co-
meçou antes mesmo da publi-
cação do decreto. Nesse tipo de 
transporte público a adesão é 
ainda maior por parte de pas-
sageiros e motoristas.

Casos confirmados de covid-19 crescem 35% desde sábado

FOTO: MARCIO LINO

A prefeitura também pros-
segue com o trabalho de lim-
peza diária dos terminais da 
cidade, com a utilização de 

caminhões-pipa para a higie-
nização de todos os boxes de 
paradas de ônibus, além dos 
pontos de espera dos passagei-

ros. Por sua vez, as empresas 
de transportes têm a obrigato-
riedade de proceder à limpeza 
dos coletivos a cada viagem.

Dados do Boletim Epidemiológico divulgado ontem pela Se-
cretaria da Saúde apontam números preocupantes. Os casos con-
firmados de Covid 19 passaram de  342 para 465, representando 
um aumento de 35% em Guarulhos, bem como mais nove vítimas 
fatais foram registradas desde sábado (25). Com isso, sobe para 
64 o número de mortes confirmadas na cidade, enquanto que o 
número de óbitos suspeitos, que podem ter sido ocasionados pelo 
coronavírus, diminuiu de 44 para 32.

Das nove mortes confirmadas nas últimas 48 horas cinco são 
do sexo feminino, de 17, 40, 54, 66 e 80 anos, e quatro do sexo 
masculino, de 41, 47, 49 e 69 anos. Apesar do vírus ser fatal em 
pessoas de diferentes faixas etárias, dos 64 óbitos, 35 foram de 
pessoas acima de 60 anos. Ou seja, 54,7%. O número de casos 
suspeitos aumentou de 3.415 para 3.689, 274 a mais do que no 
sábado. Os casos descartados foram de 781 para 945. Aqueles em 
investigação diminuíram de 2.292 para 2.279. 

Ao lado do prefeito Guti, o secretário de Saúde José Mario Cle-
mente, informou ontem a noite que nesta semana a prefeitura 
abrirá o chamamento para a aquisição de mais respiradores para 
a cidade. “Quem tiver empresas ou conhecer que possam colocar 
o seu respirador, desde que esteja dentro das normas técnicas, po-
dem entrar nesse certame. Nós temos 139 atualmente e precisa-
mos de mais 83”, disse durante a live do prefeito nas redes sociais. 
Segundo ele, a pandemia elevou os preços dos equipamentos de 
R$ 51 mil para R$ 120 mil.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA
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ANOTE

Posso citar algumas coisas “impossíveis”, 
que através das nossas crenças limitadoras 
o transformamos em um gigante invencível

Sempre que falamos sobre o 
impossível, imaginamos como 
algo fora da nossa realidade. Pois 
sabemos que todos nós temos em 
nossas cabeças crenças limitadoras 
(barreiras mentais). Este impossí-
vel está ao lado do muro da nos-
sa barreira mental, sempre alguns 
centímetros a frente do momento 
em que desistimos. Deixando de 
alcançar o impossível por uma fra-
queza ou algum golpe que a nossa 

mente nos aplica. Isso ocorre por 
que conhecemos tanto o nosso im-
possível como também os limites 
que construímos e o transforma-
mos em tão grande e forte, que dei-
xamos ele fora da nossa realidade e 
nos frustramos com frequência.

Posso citar algumas coisas “im-
possíveis” do nosso dia a dia, que 
através das nossas crenças limita-
doras o transformamos em um gi-

gante invencível.
Sabe aquela vez que você teve 

como meta acordar mais cedo, po-
dendo ser às 5h ou 6h da manhã 
para fazer algo pra você e sempre 
diz eu não consigo. Ou aquele dia 
que você determinou que ia per-
der peso e malhar, mas na hora 
“H” você sempre se auto sabota in-
ventando uma desculpa para não 
começar qualquer exercício físico. 
Também tem aquele projeto que 
você se entusiasmou em fazê-lo 
e toda vez que procura tempo se 
convence que não o tem. Isso que 
determina os nossos impossíveis 
e sempre são deixados de lado. 
Escondidos do outro lado daquele 
muro pequeno (nossas barreiras), 
que alimentamos e o transforma-
mos em enormes fortalezas.

Então o que temos que fazer? 
Quebrar essas correntes mentais e 
não dar ouvidos a essa voz dizen-
do para e gente procrastinar. E se 
precisarmos acordar cedo, iremos 
acordar e seguir com a decisão to-
mada, mesmo se tiver com sono ou 
sem vontade. Se sentimos vontade 
de comer algo que irá nos prejudi-
car, mudamos a opção para a nossa 
vitória. Porque aí que está o mila-
gre do impossível, seus objetivos 
sendo alcançados e poder bater no 
peito e dizer: Eu fiz o impossível. 

Ative afirmações positivas na 
sua mente e declare essas afirma-
ções toda vez que o desanimo bater 
e VIVA NO IMPOSSÍVEL!

Nós podemos criar esse univer-
so para nossas vidas.

E aí vamos alcançar o impossí-
vel hoje? Boa sorte! 

Como alcançar 
o impossível?

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certificado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURU

O Índice de Confiança do Comércio (Icom), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
teve queda de 26,9 pontos na passagem 
de março para abril deste ano. Com esse, 
que foi o maior recuo do indicador em toda 
a série iniciada em abril de 2010, o Icom 
chegou a 61,2 pontos, em uma escala de zero 
a 200. Esse também é o menor patamar do 
indicador na série. A confiança caiu em todos 
os seis segmentos pesquisados pela FGV. 
Houve pioras na confiança dos empresários 
do comércio tanto em relação ao presente 
quanto em relação ao futuro. O Índice de 
Expectativas, que mede a percepção sobre 
o futuro, caiu 19,5 pontos e atingiu 63,2 
pontos, o menor patamar desde o início da 
série. Já o Índice de Situação Atual, que 
mede a opinião dos empresários em relação 
ao presente, recuou 33 pontos, registrando 
60,9 pontos, o segundo menor valor da série 
histórica, perdendo apenas para outubro de 
2015 (58,4 pontos).

Policiais rodoviários federais (PRF) 
fizeram, em 24 horas, duas apreensões 
de cocaína que totalizaram uma tonelada 
da droga. As apreensões foram feitas no 
último fim de semana, no estado de Mato 
Grosso. De acordo com a PRF, a primeira 
apreensão ocorreu em Campo Verde, onde 
os agentes encontraram 510 quilos de 
cloridrato de cocaína (a droga em pó), no 
fundo falso de um caminhão, na manhã 
de sábado (25). Domingo de manhã, uma 
nova apreensão de cerca de 500 quilos de 
cloridrato de cocaína foi feita na cidade de 
Nova Mutum, em parceria com a Polícia 
Militar, também no fundo falso de um 
caminhão. Os dois carregamentos foram 
trazidos da Bolívia, um dos três países 
produtores de cocaína na América do Sul, 
e seriam levados para a Região Sudeste, 
para serem redistribuídos. O destino da 
primeira carga era Campinas (SP) e o da 
segunda, Belo Horizonte (MG). 
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ACE-Guarulhos higieniza sede e retoma atividades 
internas de forma gradual nesta semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos retomará parte de suas 
atividades internas de forma 
gradual e planejada nesta ter-
ça-feira (28). De acordo com o 
decreto municipal nº 36811, 
de terça-feira (21), (que inicia 
o processo de flexibilização 
das atividades econômicas da 
cidade), atividades comerciais 
internas que não gerem aglo-
meração de pessoas podem 
ser reiniciadas.

Nesta terça-feira (28) vol-
tarão a trabalhar presencial-
mente gestores e lideranças 
da equipe. “Os demais cola-
boradores retornarão de for-
ma gradual e escalonada, a 
partir de segunda-feira (04). 
Tudo será feito respeitando as 
orientações de prevenção das 
autoridades sanitárias, como 
o distanciamento mínimo e 
as medidas de higiene e pro-
teção”, explicou o superinten-
dente Maurici Dias Gomes.

“É um retorno planejado, 
respeitando as determinações 
de proteção aos nossos colabo-
radores, que ainda não farão 
atendimentos externos. Os 
atendimentos internos serão 
feitos apenas sob agendamen-
to”, completou o presidente da 

Desinfecção e proteção posterior
A limpeza da sede da ACE foi feita com um desinfetante de 

nível hospitalar intermediário que tem na sua composição duas 
substâncias. “O peróxido de hidrogênio age diretamente na de-
sinfecção. Ela substitui o cloro, com a diferença fundamental de 
não agredir a superfície de contato”, explicou Rafael Ziliotte Pal-
misciano, da Tufann, que aplicou o produto na ACE. “Nosso pro-
duto tem, ainda, o quaternário de amônio, que garante um efeito 
residual de 72 horas na superfície aplicada”.

A aplicação é feita de duas formas: com lenços umedecidos, 
para superfícies nas quais há muito contato manual (como tele-
fones, teclados de computadores, corrimões, botões de elevador 
e válvulas de bebedouros, por exemplo), e com um pulverizador, 
para os locais de pouco contato.

 “Usamos o produto com o pulverizador, mas na Tufann cria-
mos um bico de nebulização, para não encharcar superfícies ou 
prejudicar aparelhos eletrônicos. O produto é aplicado por meio 
de uma névoa de alta volatilidade”, apontou Palmisciano.

ACE, Silvio Alves.
Antes do retorno de parte 

da equipe de colaboradores, a 
sede da ACE passou por uma 
completa higienização nesta 
segunda-feira (27). O serviço 
foi realizado pela empresa Tu-
fann, com mais de 20 anos de 
experiência no mercado pro-
fissional de limpeza. Associa-
da à ACE, a Tufann realizou o 
trabalho gratuitamente.

 “O momento exige essa 
colaboração. As empresas têm 
que se ajudar nessa crise. As-
sociativismo é isso”, afirmou o 
diretor da Tufann, Ricardo No-
gueira. “Nós quisemos trans-
mitir essa segurança para a 
equipe da ACE na volta ao tra-
balho presencial”, completou 
ele, que é vice-presidente da 
Abralimp, maior associação 
do setor na América Latina.

Serviço:
Tufann – Soluções em limpeza
Venda, locação, serviços de ma-
nutenção de varredoras e lava-
doras de piso
Avenida Vênus, 202 - Itapegica
Contatos: (11) 2423-3900 / (11) 
97172-2768 (Whatapp) / www.
tufann.com.br

Durante isolamento social, grupo mundial 
de empresários mantém encontros em 
plataforma digital para superar a crise
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o isolamen-
to social que tem mudado a 
rotina da sociedade, não são 
poucos os empresários apre-
ensivos com os impactos de 
semanas – talvez meses – de 
portas fechadas. Outros tan-
tos demonstram medo da 
queda de receita, mesmo tra-
balhando de forma adaptada 
em sistema home office.

No entanto, um grupo de 
empresários e profissionais 
liberais continua se reunindo 
semanalmente com objetivo 
de trocar informações e cons-
truir relacionamentos comer-
ciais para a geração de novas 
conexões e oportunidades de 
negócios, mesmo distante fi-
sicamente de seus parceiros. 
E o melhor: aproveitando a 
circunstância para buscar so-
luções de inovação em suas 
empresas.

O BNI, organização global 
de networking profissional 
para geração de negócios, de-
senvolveu, com a plataforma 
de videoconferências Zoom, 
uma solução para manter as 
reuniões semanais, encontros 
online e treinamentos dos em-
presários, sem qualquer tipo 
de prejuízo da metodologia 
usada pelo grupo. “Em apenas 
duas semanas conseguimos 
operacionalizar tudo, incluin-
do os manuais, a tecnologia e 
a capacitação das lideranças”, 
explicou o diretor regional de 
Guarulhos e Sudoeste Paulista 
do BNI, Fabio Torres.

“Diante do ineditismo des-
te momento, percebemos que 

quem está de fora do BNI tem 
mais dificuldade de se adaptar 
e manter uma rotina empresa-
rial, estratégias de divulgação 
de suas empresas, captação de 
novas oportunidades de negó-
cios e ideias para inovar. E é 
nesta hora que a organização e 
o método que o BNI já pratica 
há 35 anos se mostra essencial. 
É uma questão comportamen-
tal que coloca nossos mem-
bros totalmente adaptáveis à 
nova plataforma”, aponta.

O BNI Online reúne mem-
bros e convidados em uma 
teleconferência que segue a 
pauta estruturada das reu-
niões presenciais do BNI. “A 
missão do BNI não mudou. 
Apenas o mecanismo, de for-
ma provisória. Neste momen-
to, de nada vai adiantar gastar 
energia com a situação da pan-
demia, sobre a qual não temos 
gerenciamento e não sabemos 
até quando vai durar. Agora é 
manter a mente sã, seguir es-
treitando relacionamentos de 
confiança, ajudando uns aos 
outros a pensar em seus negó-
cios e se ajudarem com cone-
xões que se tornarão oportuni-
dades de negócios”.

Tudo isso sem contar o 
aprendizado de inovação dian-
te da nova rotina, que possibi-
lita diminuir a ansiedade e a 
solidão empresarial. “As equi-
pes têm recebido muito bem 
os empresários locais como 
convidados das reuniões gra-
tuitas, compreendendo seus 
desafios e entendendo como 
podem ajudá-los”, completa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ciet Guarulhos reforça o atendimento para o seguro-desemprego
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de quarta-
-feira (29) a Secretaria do Tra-
balho reforçará sua equipe que 
realiza atendimentos para a so-
licitação do seguro-desemprego 
de forma presencial após agen-
damento. O time de funcionários 
irá dobrar, passando de 10 para 
20, e continuará seguindo todas 
as instruções de segurança de-

terminadas pela Prefeitura para 
conter a disseminação do coro-
navírus. As unidades do Centro 
Integrado de Emprego, Trabalho 
e Renda (Ciet) seguem fechadas 
por tempo indeterminado.

Para o agendamento na uni-
dade do Ciet Centro é necessá-
rio enviar um e-mail para agen-
decentro.segurodesemprego@

gmail.com ou entrar em contato 
pelo telefone 2475-9717. Para a 
unidade do Ciet Vila Augusta, 
o e-mail é agendeaugusta.segu-
rodesemprego@gmail.com e o 
telefone 2425-1958.

Guarulhos foi um dos pri-
meiros municípios a aderir ao 
programa Jornada Digital do 
Seguro-Desemprego, processo 

que desobriga o trabalhador 
de ser atendido presencialmen-
te em todas as etapas, desde o 
momento da requisição até o 
pagamento de cada uma das 
parcelas a que tem direito. Des-
ta forma, é possível requerer o 
seguro-desemprego por meio 
de acesso digital, de forma fácil, 
intuitiva, moderna e compreen-

sível por aplicativo ou site. 
Para dúvidas sobre o fun-

cionamento da plataforma a Se-
cretaria do Trabalho disponibi-
lizou uma equipe para auxiliar 
a população pelo telefone 2475-
9717. É possível ainda conferir 
um vídeo no qual é explicado o 
passo a passo para a solicitação: 
https://bit.ly/3aCkebj. 
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ÁRIES: Apesar de haver algumas modificações no 
ambiente em que você vive, conseguirá se adaptar muito 
bem. 

TOURO: Você irá fazer de determinado objeto algo maior 
do que realmente é neste dia. Precisa abandonar esse 
apego para poder seguir em frente.

GÊMEOS: Se você dialogar sobre determinadas coisas 
com um pouco mais de tranquilidade seguirá muito bem. 
Tenha sempre uma boa conduta em tudo que for fazer.

CÂNCER: Precisa se esforçar para dar aquela atenção 
dentro de casa e focar menos em coisas passageiras. Só 
assim para sair da mesmice.

LEÃO: Você sentirá que tudo pode ser algo muito mais 
produtivo se você expor um pouco mais de energia. 
Possivelmente você irá conseguir transcender limites.

VIRGEM: Agir de forma um pouco mais organizada tende 
a criar uma situação um tanto quanto melancólica para 
aqueles que te rodeiam. 
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LIBRA: No âmago do seu espírito mais renovador, você 
estará com toda a paz do mundo ao seu lado. Você 
conseguirá ficar muito bem estável.

ESCORPIÃO: A sua conexão será muito maior com 
alguém do signo de Câncer nesta entoada mais frenética. 
Você verá uma grande energia tomar conta de você.

SAGITÁRIO: Todas as suas reflexões estarão no caminho 
certo para sair de uma situação desagradável. As coisas 
seguirão um caminho bem mais parcimonioso.

CAPRICÓRNIO: Você tentará se profissionalizar para uma 
coisa nova nesta sua grande jornada. Deverá auxiliar 
algumas pessoas neste dia diferenciado. 

AQUÁRIO: O que vier de fora do seu escopo irá transfor-
mar todo o seu coração, o que dificultará um pouco a sua 
caminhada. 

PEIXES: Seu senso de boa vontade estará bem melhor 
desenvolvido e aflorado neste dia. Conseguirá compreen-
der a natureza de algumas falhas suas.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para lançar di-
versos olhares sobre a cultura 
guarulhense, Rodrigo Pigna-
tari, do Grupo Glacê, é o con-
vidado desta semana do II Se-
minário História(s) da Arte e 
da Cultura em Guarulhos, que 
acontece nesta quinta-feira 
(30), às 20h. Iniciativa da Pre-
feitura de Guarulhos por meio 
da Secretaria de Cultura e do 
Arquivo Histórico Municipal, 
o encontro será transmitido 
online na fanpage do Arquivo 
Histórico no Facebook.

A partir do tema A Cul-

História dos grupos de teatro de Guarulhos é 
tema de seminário virtual nesta quinta-feira
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

tura como Imagem em Mo-
vimento, Pignatari apresenta 
o projeto Geografias de Cena, 
iniciativa que tem como foco 
o registro audiovisual da his-
tória dos grupos de teatro de 
Guarulhos e região. Além 
de idealizador desse projeto, 
Pignatari é professor de arte 
da rede pública municipal de 
São Paulo.

Para assistir ao II Seminá-
rio pela internet acesse https://
www.facebook.com/arquivo-
historicogru/.

Com encontros semanais 

que tiveram início no começo 
do mês de abril, o II Seminá-
rio História(s) da Arte e da Cul-
tura em Guarulhos já contou 
com a participação de diversos 
convidados, como a artista 
multimeios Marina Pinto, do 
Coletivo Fotógrafas Guaru-
lhenses, Edson Kiyoshi Mura-
ta, do Cineclube Incinerante, e 
Guilhermina Helfstein, autora 
do livro Guarulhos - Trajetória 
Cultural, obra publicada em 
2016 e elaborada em parceria 
com o poeta, escritor e jorna-
lista Castelo Hanssen.

Nesses encontros, permea-
dos pela participação e intera-
ção dos internautas que acom-
panham as lives pelas redes 
sociais, o objetivo é registrar 
e difundir as diversas narrati-
vas e histórias que formam a 
cultura guarulhense a partir 
do ponto de vista de artistas e 
pesquisadores. Muito mais do 
que falar de seu trabalho e sua 
relação com a arte e a cultura 
de Guarulhos, os convidados 
proporcionam novos olhares 
sobre a diversidade da produ-
ção cultural local e refletem so-
bre possíveis caminhos para a 
cultura na cidade pós-covid-19.



 
www.fmetropolitana.com.br 11EDUCAÇÃO

Terça-feira, 28 de abril de 2020

Pais e educadores discutem estratégia de ensino infantil em casa
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - Não. Essa é a 
resposta categórica da peque-
na Júlia, de 6 anos, quando 
questionada se a mãe está sen-
do boa professora. A menina 
se divide e diz que gosta de 
conversar com a professora 
da escola por vídeo, mas que 
prefere fazer as atividades im-
pressas pela mãe do que as dis-
poníveis na plataforma online. 
Essa situação é vivida por mui-
tas crianças dos anos iniciais 
do ensino fundamental que le-
varam a escola para dentro de 
casa em meio à suspensão de 
aulas por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

A mãe de Júlia, Daniela 
Gaudia, conta que as primeiras 
semanas de aulas a distância 
foram mais difíceis, até a filha 
entender que não estava de fé-
rias e precisava se concentrar 
nos estudos. A escola também 
ajustou melhor o conteúdo e 
agora, em cerca de uma hora, 
as duas conseguem terminar 
as atividades propostas para 
o dia. “Eles estão priorizando 
agora português, inglês e ma-
temática, as outras disciplinas 
eles fazem uma tarefa mul-
tidisciplinar, por exemplo, e 
está bem mais tranquilo”, dis-
se, explicando que há também 
15 minutos diários de encon-
tro online com a professora e 
os coleguinhas de turma.

FOTO: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

De acordo com a educado-
ra Juliana Diniz, é importante 
estabelecer essa rotina diária 
de encontros síncronos entre 
a turma e o professor para 
manter o vínculo, respeitando 
o tempo da criança em fren-
te à tela, que não ultrapasse 
20 minutos entre intervalos. 
Criar um ambiente favorável, 
apoiar o acesso às plataformas 
e manter uma rotina estrutu-
rada também são estratégias 
que podem potencializar o 
aprendizado”, disse a diretora 
pedagógica da Saber, empresa 
que presta serviços de educa-
ção para o ensino básico.

Em relação ao conteúdo 
didático, segundo ela, é hora 
de ser simples, realinhar as ex-
pectativas de aprendizagem e 
privilegiar aquilo que é funda-
mental para apoiar as crianças 
nesse processo de aprendiza-
gem, que são as competências 
da leitura, escrita e raciocínio 
lógico-matemático. “Essas 
duas frentes são âncoras para 
o desenvolvimento dos de-
mais componentes curricula-
res”, explicou.

Mesmo para aquelas fa-
mílias que não têm acesso à 
tecnologia, Juliana ressalta 
que é importante estimular o 
desenvolvimento intelectual 
com estratégias simples e com 
as ferramentas que a família 
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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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tem mãos. “Se conseguir esta-
belecer para as crianças uma 
rotina de leitura e produção 
escrita e onde eles possam, na 
brincadeira, desenvolver o ra-
ciocínio lógico-matemático, já 
temos grandes ganhos”, disse.

Sem aulas regulares, os es-
tabelecimentos de ensino têm 
adotado a educação a distân-
cia (EaD), com uso de compu-
tadores, aplicativos e ativida-
des complementares, para dar 
continuidade à aprendizagem 
das crianças. Na rede pública, 
estados e municípios adota-
ram ainda aulas pela TV aber-
ta para levar conteúdos aos 

Dosagem do conteúdo
Para Sara Salenave, mãe de 

duas crianças, uma de 6 anos e 
outra de 4 anos, o processo de 
início das aulas online “foi pés-
simo”. “Deixei acumular 45 ati-
vidades de diversas disciplinas, 
em duas semanas. Não consigo, 
não tenho esse tempo livre, es-
tou no meu ritmo de trabalho 
normal desde que tudo come-
çou”, desabafou, dizendo que 
se empenharia para colocar as 
atividades em dia.

Segundo ela, a escola da fi-
lha está com um regime mais 
pesado, com uma grade horária 
em que os professores ficam 
online no horário regular de 
aula, de 7h30 ao meio-dia. “As 
atividades ficam disponíveis, 
mas qualquer dúvida, para 

conversar com o professor, você 
tem que estar no horário de aula. 
Eu acho que poderia deixar isso 
mais simples”, disse. As várias 
plataformas e senhas para aces-
sar os livros online e as ativida-
des também só confundiram 
Sara.

Juliana Diniz destaca que a 
dosagem de conteúdo é impor-
tante e que a escolarização con-
tinua sendo responsabilidade 
da escola, não da família. “Uma 
coisa é a família atuar como me-
diadora e facilitadora de acesso, 
outra é vir um volume e deman-
da de atividades que inviabilize 
esse trabalho”, disse. Além disso, 
segundo a educadora, é dever da 
escola ajudar as famílias a cuida-
rem da saúde mental e emocio-

nal das crianças. “Quando tudo 
isso passar precisamos estar 
mais inteiros do que nunca para 
conseguir reconstruir esse novo 
normal”, destacou.

Já o presidente da Undime é 
taxativo: “reproduzir o modelo 
de aula presencial em uma situ-
ação à distância não funciona”, 
disse Garcia. A entidade é favo-
rável ao uso de tecnologias da 
informação, mas avalia que é 
importante respeitar as formas 
do estudante aprender.

De acordo com a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
Nacional o ensino fundamental 
será presencial, sendo o ensino 
a distância utilizado como com-
plementação da aprendizagem 
ou em situações emergenciais.

Educação infantil
O governo federal determinou que as instituições de ensino estão isentas de cumprirem o 

mínimo de 200 dias letivos, mas manteve a carga horária, de 800 horas, necessária para com-
pletar o ano de estudo. Entretanto, para o presidente da Undime é preciso flexibilizar essa regra 
na educação infantil, que inclui creches e pré-escolas, e discutir a medida com os conselhos de 
educação, já que não se sabe quanto tempo vai durar a suspensão das aulas. Essa etapa também 
precisa ficar de fora da regulamentação de educação à distância, segundo Garcia.

“A educação infantil é o cartão de entrada dessa criança na vida escolarizada. Se não formos 
eficazes agora, nós estamos condenando uma criança a uma vida inteira de uma impressão 
ruim da escola. A escola é interação, troca de experiência, é aprendizagem constante uns com 
os outros. Vamos assumir esse papel, essa pandemia é um momento de aprendizagem, não 
vamos atropelar e colocar a frieza da lei acima do bom senso”, ressaltou o professor.

Também durante a videoconferência da Jeduca, a educadora Carolina Velho, da Rede Na-
cional pela Primeira Infância, corroborou os argumentos de Garcia e disse que a aprendizagem 
nessa etapa é pautada pela brincadeira e interação humana, ligada ao desenvolvimento atual da 
criança, e deve acontecer em espaço institucional e coletivo. Por isso, não há possibilidade de 
reposição. “É a única parte da educação básica em que a idade é o processo de educação. A gente 
não pode voltar para fazer a educação infantil como em outras etapas educacionais”, explicou.

estudantes. Para aquelas que 
não tem acesso à tecnologia, 
secretarias de educação estão 

adaptando kits pedagógicos 
impressos para enviar às fa-
mílias.
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