
Brasil supera China com mais 
de 5 mil mortes por coronavírus
Segundo dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 474 óbitos, ultrapassando os 
números da China, marco zero da doença, que de acordo com a OMS já somou 4.643 mortes pelo vírus Pág. 7
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+3,93%
81.312

-2,59%
R$ 5,51

-2,83%
R$ 5,95

Adesão às máscaras no transporte 
público sobe para 97% na cidade

Pág. 7

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Mais 700 kits de prevenção à covid-19 
são entregues no município
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QUARENTENA - Vista de Moscou que permanece em isolamento social durante a pandemia do coronavírus

Trump cita ‘grande surto’ de coronavírus 
no Brasil e sugere restrição de voos

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afir-
mou ontem que existe um 
“grande surto” de coronaví-
rus no Brasil e sugeriu que 
pode haver restrições de 
voos com a América Latina, 
o que consequentemente in-
cluiria o País. As declarações 
foram dadas a repórteres 
durante encontro com o go-
vernador da Flórida, Ron De-
Santis, na Casa Branca.

DeSantis falou sobre o 
combate à pandemia de co-
ronavírus no seu Estado e co-
mentou que há uma expecta-
tiva de aumento no número 
de casos em algumas nações 
no exterior, citando como 
exemplo o Brasil. O próprio 
Trump então questionou De-
Santis sobre se ele pensa em 
“cortar voos” do País. “Não 
necessariamente”, respon-
deu o governador, sugerindo 
que pode ser pensada uma 
tecnologia, com testes para 
monitorar potenciais casos 
de passageiros contamina-
dos para evitar essa circula-
ção do vírus.

Trump disse que seu go-
verno tem monitorado o 
quadro dos contágios em 

outros países. Ele citou a si-
tuação na América do Sul 
e sugeriu que pode haver 
restrições para voos dessa 
região. O presidente ameri-
cano lembrou que recebeu 
críticas por ter restringido 
voos com a China, mas ar-
gumentou que a decisão 
se mostrou posteriormente 
correta, para conter a disse-
minação do coronavírus.

Na segunda-feira (27) os 
Estados Unidos passaram de 
mais de um milhão de casos 
confirmados de coronavírus 
em todo o país, segundo da-
dos do site “Worldometer”.

De acordo com o site, que 
monitora em tempo real a si-
tuação da pandemia, o país 
possui no total 1.010.507 con-
taminações, além de 56.803 
mortos e 814.552 casos ati-
vos da doença, sem contar 
a quantidade de óbitos e de 
pessoas recuperadas.

Nova York, que é o epi-
centro da pandemia nos 
EUA, tem pouco mais de 290 
mil casos confirmados da do-
ença, número maior de que 
diversos países pelo mundo. 
Além disso, o estado conta-
biliza mais de 17,3 mil vítimas.

ACONTECE
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boresdeguarulhos ou os perfis @visitegru 
(Instagram) e fb.com/visitegru (Facebook) 
e escolher o cardápio completo do estabe-
lecimento participante e pedir diretamente 
pelo telefone via delivery e take out, e alguns 
até por drive-thru. Os estabelecimentos par-
ticipantes são Firoco Drinks, The Lord Black 
Pub, Cia. das Sopas, Schoppen Beer & Food, 
Lancheteria Guarulhos, Pezinho no Nordes-
te, LGR Burguer, Marechal Choperia e Buti-
quim, Arabian - Pizzas e Esfihas especiais, 
Tasty Hamburguer, Casa do Pão, Ponto KA, 
Spazap Café Bistrô, Paris Buffet, Churrasca-
ria do Bosque, Nação Verde, Territorio Rock 
Burguer, Brotherhood Steackhouse, Espaço 
Livre Café, Mandacaru e La Piacenza.

Segundo a Caixa, desde o dia 9 de abril, quan-
do teve início o pagamento do auxílio emergen-
cial do governo federal, o total de pessoas que ti-
veram o benefício creditado pelo banco somam 
44,3 milhões, num total de R$ 31,3 bilhões. Den-
tre os inscritos pelo aplicativo e site, 15,2 milhões 
já receberam o auxílio e totalizarão 18,4 milhões 
de pessoas com esse novo pagamento. 

O Festival “Sabores de Guarulhos” de de-
livery e take out (retirada) já pode ser con-
siderado um sucesso. O GRU Convention, 
entidade realizadora, confirma que a adesão 
foi um sucesso e em virtude disto o evento 
será estendido até 06 de maio. Restauran-
tes, bares, hamburguerias, pizzarias e cafés 
participantes continuam inovando na forma 
de entrega e aproveitam a divulgação do 
festival para alavancar, ainda mais, as ven-
das. O festival buscou propiciar uma experi-
ência gastronômica para as pessoas que es-
tão em casa neste tempo de recomendável 
isolamento. 

Para participar é simples, o interessado 
deve visitar o site www.visitegru.com/sa-

Nas próximas três semanas, as lives elabo-
radas pela equipe educativa do MIS Experience, 
aprofundarão temas sobre a personalidade e 
aptidões visionárias de Leonardo da Vinci. Serão 
abordados temas como os códices, manuscritos 
feitos de forma invertida e que até hoje suscitam 
questionamentos dos estudiosos; curiosidades 
sobre os projetos e estudos desenvolvidos pelo 
artista nos últimos anos de sua vida; e a “Cida-
de Ideal”, projetada por Da Vinci como um novo 

A Caixa pagou ontem mais R$ 3,6 bilhões 
do auxílio emergencial para 5,1 milhões de be-
neficiários. Deste total, R$ 2,1 bilhões serão des-
tinados para mais 3,26 milhões do total de ele-
gíveis que se inscreveram pelo aplicativo Caixa 
| Auxílio Emergencial e pelo site. Mais de R$ 1,7 
bilhão serão creditados em contas da Caixa e R$ 
341.409.600 em contas de outros bancos.

Festival Sabores de Guarulhos de delivery é estendido até 06 de maio

Últimos dias de Leonardo da Vinci em lives do MIS Experience

Caixa paga 1ª parcela do auxílio emergencial a 5,1 milhões de pessoas

modelo urbano que evitasse a propagação de 
epidemias, como a peste negra, que teria dizi-
mado um terço da população de Milão entre os 
anos de 1484 e 1485.

A ação faz parte do #Experienceemcasa e 
está dentro do projeto #CulturaemCasa da Se-
cretaria da Cultura e Economia Criativa de São 
Paulo, que se propõe levar conteúdo cultural 
gratuito durante o período de isolamento social 
por causa da epidemia do coronavírus.
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Campanha de adoção Delivery Pet Gru 
garante novos lares para 41 animais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início da 
campanha de adoção online 
com entrega em domicílio, no 
último dia 27 de março, 41 ani-
maizinhos, entre cães e gatos 
adultos e filhotes, já ganharam 
uma nova chance de viverem 
com carinho de suas novas fa-
mílias. O método inovador que 
permite a adoção sem que o 
interessado precise sair de casa 
foi implantado pelo Departa-
mento de Proteção Animal 
(DPAN) da Prefeitura de Gua-
rulhos, em consonância com 
a necessidade de isolamento 
social para a contenção da pan-
demia do novo coronavírus.

Até mesmo animais adultos 
e de grande porte estão entre os 
sortudos da vez. Um deles é o 
Dogão, cão sem raça definida 
recolhido pelo DPAN há 14 me-
ses, bastante debilitado devido 
a maus-tratos severos. Agora, 
já tratado e ressocializado, foi 
entregue nesta semana em seu 
novo lar após vistoria do local e 

entrevista com o adotante.
Para adotar um cão ou gato 

através do Delivery Pet Gru, 
basta mandar um email para 
adotedpan@gmail.com solici-
tando o envio do formulário de 
adoção. Com as informações 
fornecidas pelo interessado, a 
equipe do DPAN irá selecionar 
os animais com perfis adequa-
dos a cada caso e enviar fotos 
dos pets ao interessado. Após 
isso, em caso de adoção confir-

mada, a entrega do animal será 
realizada em domicílio pela 
equipe do DPAN. O processo é 
totalmente gratuito.

Todos os animais são va-
cinados, microchipados e cas-
trados ou têm castração poste-
rior garantida pela Prefeitura, 
no caso de filhotes muito pe-
quenos. No momento cerca 
de 150 animais, entre cães e 
gatos, estão no DPAN aguar-
dando adoção.

Prefeitura realiza manejo de árvores 
para preservar vidas e patrimônio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Equipes da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
(Sema) de Guarulhos começa-
ram a executar ontem a retira-
da de árvores de grande porte 
e raízes superficiais plantadas 
inadequadamente em diversas 
regiões da cidade. A ação faz 
parte do Plano de Manejo Ar-
bóreo, que determina a substi-
tuição por espécies apropriadas 
a áreas urbanas e nativas da 
Mata Atlântica regional, como 
ipê amarelo, aroeira e resedá. 
A primeira região beneficiada 
está nos arredores da avenida 
Paulo Faccini.

Dentre as espécies que mais 
oferecem riscos às pessoas e 
aos patrimônios público e pri-
vado está a Ficus benjamina. 
De origem asiática, a árvore de 
crescimento rápido, que pode 
chegar a 30 metros de altura, 
possui raízes tubulares (que se 
desenvolvem acima da terra) e 
por isso frequentemente causa 

danos às calçadas e à rede de 
energia elétrica, além de inci-
dentes com transeuntes. Devi-
do à frágil fixação das raízes à 
terra, a Ficus possui grande ris-
co de queda em caso de chuva e 
vento fortes, como ocorrido no 
início de 2019, quando a maior 
parte dos danos em Guarulhos 
envolveu a espécie, que ainda é 
bastante presente na cidade.

A prefeitura ressalta que a 
arborização urbana é de suma 
importância para a melhoria 
da qualidade de vida nas cida-
des, pois além de tornar a tem-
peratura ambiente mais agra-
dável também contribui para 
reduzir a poluição sonora e os 
alagamentos.

Para informações sobre 
espécies adequadas a áreas ur-
banas, a prefeitura disponibi-
liza o Manual de Arborização 
Urbana no link https://www.
guarulhos.sp.gov.br/manual-
-de-arborizacao-urbana.

Bosque Maia recebe melhorias durante a quarentena

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura está 
aproveitando o fechamento 
temporário do Bosque Maia 
para promover diversas melho-
rias na segurança, no conforto 
e no visual do parque. Quando 
os portões forem novamente 
abertos, os frequentadores do 
maior parque urbano da cidade 
irão encontrar a nova base da 
Guarda Civil Municipal, pista 
de corrida e caminhada total-
mente reformada, novos cantei-
ros com plantas ornamentais, 
piso com blocos intertravados 
no acesso à fonte interativa, no-
vas lixeiras, além de nova pin-
tura e tabelas de basquete nas 
quadras esportivas.

A Secretaria de Meio Am-
biente (Sema) também rea-
lizou durante esse recesso o 
transplante de árvores que 
não estavam em locais ade-
quados para áreas onde po-
derão crescer sem obstáculos 
e oferecer sombra, beleza e 
abrigo aos pássaros que fre-
quentam o parque.

Responsável pela gestão 
do Bosque Maia e demais 
parques públicos da cidade, 
a Sema ressalta que, mesmo 
com as limitações impostas 
pela pandemia, continua reali-
zando as ações de zeladoria ro-
tineira em todas as suas áreas 
de abrangência.

Professores da rede municipal de ensino recebem formação a distância
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de segun-
da-feira (04), os professores e as 
equipes gestoras da rede muni-
cipal de ensino devem partici-
par das formações a distância 
para qualificarem suas atuações 
durante o período de isolamen-
to social. Todas as aulas serão 
realizadas por meio do Ambien-
te Virtual de Aprendizagem 
(AVA) no endereço http://curri-
culo.guarulhos.sp.gov.br, tendo 
como foco o estudo da Proposta 
Curricular-QSN/2019.

Em concordância com o 
Decreto Municipal 36.723, de 
17 de março de 2020, e a Porta-
ria 680/2020-GP, de 25 de mar-
ço, que dispõem sobre orienta-
ções gerais acerca do regime de 
teletrabalho, trabalho remoto e 
trabalho a distância, a forma-
ção é obrigatória para todos os 
educadores (professores, dire-
tores de escola, vice-diretores, 
professores-coordenadores pe-
dagógicos, supervisores esco-
lares) como elemento constitu-
tivo da jornada de trabalho ou 

complemento a ela.
Com o objetivo de promo-

ver estudos, aprofundamentos 
e reflexões sobre o currículo, 
as formações pelo AVA terão a 
seguinte programação e organi-
zação: de 4 a 8 de maio, o acesso 
será para conhecimento do es-
paço virtual e participação no 
fórum coletivo por meio da pos-
tagem de comentários; de 11 a 
15 de maio - Módulo 0: período 
de ambientação virtual / esta-
belecimento de login e senha / 
preenchimento de perfil; de 18 
de maio a 12 de junho - Módulo 
1: este será igual para todos os 
educadores da rede com estu-
dos, atividades e participação 
no fórum de discussões; a par-
tir do dia 15 de junho - Módulo 
2: cada educador será direciona-
do para ambiente o virtual de 
formação específica, de acordo 
com o grupo ao qual pertence.

Na página do ambiente vir-
tual estarão disponíveis con-
teúdos sobre a Proposta Curri-
cular-QSN: para visualização e 

opção de download; formações: 
espaço organizado de acordo 
com a atuação profissional do 
educador; dialogando: espaço 
dedicado para postagem quin-
zenal de vídeos sobre diferen-
tes temas com o objetivo de 
compartilhar reflexões e ações 
dos educadores da nossa rede; 
e também o Fórum: espaço co-
letivo que tem como objetivo 
discutir os temas gerais sobre 
a Proposta Curricular-QSN por 
meio do diálogo entre todos os 
educadores.

Para ter acesso ao Ambien-
te Virtual o educador deve 
acessar a página http://curricu-
lo.guarulhos.sp.gov.br, realizar 
o login com o CPF e a senha, 
que também é o número do 
CPF no primeiro acesso. Além 
disso, os educadores das insti-
tuições parceiras da rede mu-
nicipal e as demais funções 
da escola, como assistentes de 
gestão, agentes escolares e cozi-
nheiros, também terão forma-
ção garantida. 
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Campanha de arrecadação de donativos ACE/Rotary 
recebe mais de 2 toneladas em um dia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O plantão de 
arrecadação de donativos da 
campanha organizada em 
parceria pela ACE-Guarulhos 
e o Rotary Club recebeu nada 
menos que 2 toneladas de 
produtos no último sábado 
(25), na unidade do Bom Cli-
ma do X Supermercados. Di-
retores das duas instituições 
estiveram o dia todo infor-
mando clientes e arrecadando 
as doações. E o resultado não 
poderia ter sido melhor.

A ACE, através das direto-
rias de Responsabilidade So-
cial e de Terceiro Setor, uniu-se 
ao Rotary Club de Guarulhos, 
ao Interact Club de Guarulhos 
e aos Rotaracts de Guarulhos 
para a campanha de arrecada-
ção de donativos. O objetivo é 
minimizar os impactos negati-
vos de instituições de amparo 
a idosos, moradores de rua, 
crianças carentes, entre outras 
em Guarulhos, causados pela 

pandemia do novo coronaví-
rus.

Durante a semana, as do-
ações podem ser feitas na 
empresa Roda Center, do 
presidente da Associação de 
Rotarianos e VP de Comércio 
da ACE, Valdir Pinto (avenida 
Monteiro Lobato, 859 - Ma-
cedo), em horário comercial. 
Aos fins de semana, os plan-
tões de arrecadação têm acon-
tecido no X Supermercados 
do Bom Clima (avenida Ma-
riana Ubaldina do Espírito 
Santo, 756).

A diretora de Responsabi-
lidade Social da ACE, Aurea 
Caccia, diz que outros super-
mercados também podem 
aderir à campanha ao permi-
tir a colocação de uma caixa 
para arrecadar donativos e 
colocando cartazes. “Na pró-
xima semana teremos novo 
plantão de arrecadação, para 
ajudar a amenizar as dificul-

dades dessas entidades assis-
tenciais”, explicou.

Segundo a diretora de 
Terceiro Setor da entidade, 
Alexandra Oniki, o material 
solicitado pela ACE e pelo Ro-
tary abrange alimentos para 
montar cestas básicas, másca-
ras, luvas e álcool em gel. “Al-
gumas instituições já foram 
contempladas com cerca de 
2.000 máscaras e mais de 200 
cestas básicas”, afirmou.

Serviço:
Realização: ACE-Guarulhos e 
Rotary Club Guarulhos
Posto de arrecadação presen-
cial: Roda Center - Av. Mon-
teiro Lobato, 859 - Macedo
Pela internet: www.rota-
ryclubdeguarulhos.org.br/
doar ou https://api.whatsapp.
com/send?phone=551199967
0579&text=QUERO+DOAR
Informações: (11) 99967-0579

Cidade fecha o 1º trimestre 
com aumento de 20% no 
número de mortes no trânsito
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos fechou 
o primeiro trimestre com um 
aumento de 20% no número 
de mortes no trânsito. Entre 
janeiro e março de 2019 foram 
contabilizados 24 óbitos contra 
29 em igual período deste ano. 
Ainda assim, o total de mortes 
no mês de março foi igual ao 
mês anterior, com 11 registros. 

Em todo o estado o aumen-
to foi de 3,2%, já que nos três 
primeiros meses de 2019 foram 
registrados 1.206 óbitos contra 
1.245 no mesmo período deste 
ano. Os dados foram divulga-
dos pelo Infosiga-SP.

Ainda assim, no início da 
quarentena São Paulo obser-
vou uma queda no total de 
mortes. Entre os dias 24 e 31 
de março, a queda nas fatali-
dades foi de 31,3% na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado. Foram regis-
tradas 68 mortes este ano con-
tra 99 em 2019. 
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Projeto do Ministério da Saúde vai agilizar atendimento nas UPAs de Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As três unida-
des de pronto-atendimento 
de Guarulhos: UPA Paulista, 
UPA Cumbica e UPA São 
João estão dentro das 50 se-
lecionadas pelo Ministério 
da Saúde para receber qua-
lificação pelo método Lean. 
Trata-se de uma metodologia 
de gestão que já foi implan-
tada em alguns hospitais 
públicos do país para tornar 
mais eficiente o atendimento 
nas emergências, e agora, em 
época de enfrentamento do 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

coronavírus, chega às UPAs 
de quatro estados: Ceará, 
Goiás, Maranhão e São Pau-
lo, além do Distrito Federal.

Agilidade no atendimen-
to de pacientes, maior segu-
rança dos procedimentos e 
gestão humanizada é o que 
propõe o processo de gestão 
pelo método Lean. A meto-
dologia tem por objetivo re-
duzir desperdícios, melhorar 
os processos de trabalho e 
atingir maior resolutividade 
na assistência dos pacientes, 

tudo em prol da satisfação 
dos usuários.

O projeto é uma parceria 
com a Universidade Federal 
Fluminense (UFF), do Rio 
de Janeiro, e teve início em 
31 de março. Em Guarulhos, 
os profissionais das unidades 
estão sendo capacitados nes-
te momento pelo represen-
tante do Instituto Brasileiro 
de Políticas Públicas, Ander-
son Palácio, para começar a 
aplicar a nova ferramenta de 
gestão no início de maio.

Escolha das unidades
As primeiras 50 UPAs 

foram selecionadas a partir 
da situação epidemiológica 
dos estados, além de alguns 
critérios essenciais de ele-
gibilidade como estrutura, 
governança institucional e 
características da emergência 
com a prioridade estratégica. 
O período de implantação do 
projeto será de seis meses, 
com visitas técnicas em cada 
uma das 50 UPAs, e mais seis 

meses de monitoramento dos 
resultados alcançados.

Na opinião de Claudia 
Adriene Silvestre Machado de 
Melo, gerente da UPA Paulis-
ta, local onde a capacitação foi 
encerrada nesta segunda-feira 
(27), o projeto Lean deve pro-
porcionar benefícios em cur-
to espaço de tempo. “Minha 
expectativa é obter um bom 
resultado até agosto, otimi-
zando espaço físico, recursos 

financeiros e de RH. Além 
disso, espero diminuir o flu-
xo de pacientes de baixo risco 
dentro do serviço de urgência 
e emergência, consolidando 
alguns processos que já temos 
e melhorando a qualidade da 
assistência prestada à popula-
ção”, destacou. 

Outro que se mostrou oti-
mista com o projeto foi o mé-
dico responsável técnico pela 
UPA Paulista, Rodrigo Fulini. 

“A metodologia é de grande 
valia. Com certeza vai qualifi-
car cada tempo da assistência 
ao paciente, proporcionando 
um atendimento cada vez me-
lhor aos usuários do SUS em 
Guarulhos”, disse.

Já para a diretora de Urgên-
cia e Emergência da Secretaria 
Municipal de Saúde, Giselle 
Bartelotti Nunes, a iniciati-
va veio ao encontro do que o 
município almejava. “Nós já 

buscávamos o projeto Lean e 
o convite do ministério veio a 
calhar. É muita satisfação ter-
mos este apoio. Teremos mui-
tos ganhos, buscaremos mais 
qualidade no atendimento 
aos nossos munícipes e, com 
apoio das ferramentas do pro-
jeto, nossas ações serão otimi-
zadas com maior eficiência 
dos colaboradores, da gestão 
e, consequentemente, dos re-
cursos financeiros”, explicou.

Procon notifica farmácias de manipulação por valores abusivos em composição de medicamento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Agentes da Coor-
denadoria de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) de 
Guarulhos notificaram nesta 
segunda-feira (27) farmácias de 
manipulação na região central 
que estavam vendendo medi-
camentos com valor abusivo. 
Os fiscais constataram a ma-
joração nos preços da compo-
sição de um medicamento que 
utiliza hidroxicloroquina, um 
fármaco utilizado para afec-
ções reumáticas e dermatológi-
cas, entre outras, mas que está 
sendo testado em pacientes in-
ternados com o novo coronaví-
rus (Covid-19).

A ação foi deflagrada após 
a denúncia de um consumidor, 
que faz uso contínuo da medi-
cação, que custava R$ 178 em 
dezembro do ano passado e 
agora sai por R$ 660, uma di-
ferença de R$ 482, o que repre-
senta um aumento de 271%.  

A justificativa dos estabele-
cimentos farmacêuticos fiscali-
zados é que tal aumento partiu 

dos distribuidores da matéria-
-prima, sendo repassado ao 
consumidor.

Diante disso, as farmácias 
foram notificadas para que 
apresentem em até 72 horas as 
notas fiscais de compras desses 
insumos dos meses de dezem-
bro/2019 a abril/2020 para que 
o órgão tenha parâmetro de 
análise e comparação dos pre-
ços. Caso seja comprovada a ir-
regularidade por parte dos dis-
tribuidores da matéria-prima, 
os mesmos serão notificados, 
podendo sofrer multas de até 
R$ 10,2 milhões.

Isso porque este aumento 
é considerado prática abusi-
va, pois mantém vantagem 
manifestamente excessiva e 
elevação de preço sem justa 
causa, conforme prevê o arti-
go 39 do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, além 
de contrariar o que determina 
a Medida Provisória nº 933, 
de 31 de março de 2020, que 
suspendeu pelo prazo de 60 

dias o ajuste anual de preços 
de medicamentos para 2020. 
Portanto, aumentos só a par-
tir de 1º de junho.

A coordenadora do Procon 
Guarulhos, Vera Gomes, alerta 
os consumidores. “Se for cons-
tatado aumento abusivo de 
medicamentos, o consumidor 
deverá denunciar para que se-
jam adotadas as medidas ne-
cessárias contra o fornecedor”.

O Procon reforça que está 
atento aos maus fornecedores, 
que se aproveitam deste mo-
mento delicado de pandemia 
para obter vantagens sobre 
os consumidores, e esclare-
ce que os agentes estão nas 
ruas fiscalizando os preços 
praticados e a conduta dos es-
tabelecimentos, que poderão 
ser autuados caso se constate 
qualquer irregularidade.

Grande quantidade 
de lixo atrai ratos no 
Jardim Santa Edwiges
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A rua Bom 
Fim, 12, no Jardim Santa 
Edwiges, está sendo blo-
queada por grandes sacos 
de reciclagem e lixo. Os 
moradores reclamam de 
insetos e ratos em suas re-
sidências. 

“Tem muita barata e 
nós não aguentamos mais 
tanta sujeira”, comentou 
um morador que não quis 
se identificar. Segundo ele, 
uma criança de seis anos 
foi hospitalizada por sus-
peita de leptospirose, por 
conta dos ratos que são 
atraídos pelo lixo.

A Secretaria de Servi-
ços Públicos informou que 
se trata da residência de 
uma mulher que coleta ma-
teriais recicláveis e que ela 
já recebeu uma notificação 
para providenciar a limpe-
za da área.
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Randon Implementos para o Transporte Ltda.
CNPJ Nº 09.479.233/0001-93 - NIRE 35222095261

Ata nº 21 de Reunião de Sócias
Data, Hora e Local: 12 de abril de 2020, às 17 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Luis Rodrigues de Freitas, 
nº 132, Sala B, Vila Rosa Minélia, CEP 07034-050, Guarulhos (SP). Presenças: Sócias detentoras de 100% do capital social, 
devidamente representadas. Mesa Dirigente: Alexandre Randon, Presidente, e Paulo Prignolato, Secretário, representantes 
legais da sócia Randon S.A. Implementos e Participações. Deliberações: De acordo com a Ordem do Dia de conhecimento 
de todos, em obediência ao disposto no Artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, por unanimidade de 
votos, as sócias deliberaram: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 12.000.000,00, tendo em 
conta o mesmo ser excessivo para execução das atividades contidas no atual objeto da sociedade, mediante o pagamento 
às sócias, em dinheiro, de acordo com sua respectiva participação societária, no momento da efetiva alteração do Contrato 
Social. Como consequência da redução ora aprovada, o capital social passará de R$ 52.000.000,00 para R$ 40.000.000,00; e, 
(ii) autorizar os administradores, a tomar as providências necessárias, para dar publicidade a esta deliberação, mediante a 
publicação no órgão oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação na localidade da sede da Sociedade, 
nos termos da lei. Encerramento: A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Guarulhos (SP),  
12 de abril de 2020. Randon S.A. Implementos e Participações. Alexandre Randon - Diretor-vice-presidente;  
Paulo Prignolato - Diretor. Dramd Participações e Administração Ltda. Alexandre Randon Maurien - Diretor-presidente; 
Helena Randon Barbosa - Diretora.

Comunidades do Santa Emília e da Cidade 
Soberana recebem kits de prevenção à covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Equipes da prefei-
tura distribuíram ontem cerca 
de 700 kits compostos de duas 
máscaras de tecido, sabonete e 
informativo sobre prevenção 
à Covid-19 nas comunidades 
Chaparral (Jardim Santa Emí-
lia) e Canto da Vitória (Cidade 
Soberana). A ação faz parte do 
programa Máscaras pela Vida, 
desenvolvido pelas secretarias 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social (SDAS), de Habi-
tação e pela Coordenadoria da 
Defesa Civil, que já distribuiu 
aproximadamente cinco mil 
kits em diversas localidades.

O programa visa difundir 
na população a necessidade do 
uso de máscaras de pano nas 
idas às ruas para a realização 

de atividades essenciais, esti-
mular os moradores a confec-
cionarem máscaras com qual-
quer tipo de tecido e entregar 
máscaras em comunidades ca-
rentes como forma de proteção 
e para impedir a disseminação 
da Covid-19. Lembrando ainda 
que é imprescindível seguir as 
orientações para higienizar fre-
quentemente as mãos e evitar 
colocá-las nos olhos, nariz e 
boca. As máscaras entregues 
nas comunidades são confec-
cionadas por funcionárias da 
SDAS com materiais doados 
pela população e empresas. 
Máscaras de tecido também 
são feitas por voluntárias que 
costuram em casa e as doam 
ao programa.

Adesão às máscaras no transporte público sobe para 97% na cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No segundo dia 
do uso obrigatório de máscaras 
para os passageiros do trans-
porte público de Guarulhos, o 
número de usuários que aten-
deu à determinação de forma 
espontânea subiu para 97%, 
contra 95% nesta segunda-fei-
ra (27). Mas, para aqueles que 
ainda não conheciam a deter-
minação imposta pelo decreto 
36.811/2020, os funcionários 
do Departamento de Transpor-
tes da Prefeitura continuaram 
o trabalho de conscientização e 
a distribuição do equipamento 
de proteção.

As máscaras continuarão 

sendo entregues até o final des-
ta semana. A partir da próxima 
segunda-feira (04) os usuários 
terão que portar o equipamen-
to próprio para poder embar-
car, já que não haverá mais dis-
tribuição gratuita. 

O trabalho novamente co-
meçou por volta das 4h30 nos 
terminais Pimentas, Cecap, Ta-
boão, Vila Galvão e São João e 
os motoristas e cobradores tam-
bém seguem atuando protegi-
dos. A adesão espontânea dos 
passageiros facilitou muito a fis-
calização dos funcionários do 
Departamento de Transportes.

A prefeitura também pros-

segue com o trabalho de lim-
peza diária dos terminais da 
cidade, com a utilização de 
caminhões-pipa para a higieni-
zação de todos os boxes de pa-
radas de ônibus, além dos pon-
tos de espera dos passageiros. 
Os locais têm sido higienizados 
com o uso de cloro. Por sua vez, 
as empresas de transportes, por 
meio de seus funcionários, têm 
feito a limpeza dos coletivos a 
cada viagem. Os trabalhadores 
sobem nos ônibus e limpam 
bancos, portas, vidros laterais 
e frontais, além de todos os ba-
laústres onde os usuários se se-
guram, com álcool em gel 70%.

Câmara cancela sessão por problemas técnicos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As sessões extraordinárias de ontem foram cance-
ladas. O presidente da Câmara, Professor Jesus (Republicanos), 
chegou a abrir os trabalhos, realizados virtualmente por conta 
da pandemia do coronavírus, mas precisou cancelar por proble-
mas técnicos.

Com isso, os projetos de lei que determinavam a redução sa-
larial do prefeito Guti e outros membros do governo municipal, 
além dos vereadores, não foram discutidos.

Para analisar as proposituras que estavam na pauta, o pre-
sidente deverá marcar novas extraordinárias. Para aqueles que 
queiram acompanhar as votações, a TV Câmara fará a transmis-
são ao vivo das sessões por meio do seu canal do Youtube ou 
pelo site da Câmara de Guarulhos. 

Brasil supera China e chega a 5.017 mortes 
por coronavírus; 474 nas últimas 24h

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil regis-
trou 474 mortes decorrentes do 
novo coronavírus nas últimas 
24 horas, segundo dados atuali-
zados ontem pelo Ministério da 

Saúde. Com isso, o total oficial 
de vítimas da covid-19 no País 
chegou a 5.017, superando os 
números da China, marco zero 
da doença, que de acordo com 

a OMS já somou 4.643 mortes 
pelo vírus.

Com a atualização desta 
terça, o Brasil bateu novamente 
seu recorde de maior número 
de mortes por covid-19 registra-
dos em um único dia. Já o nú-
mero total de casos confirma-
dos da doença no Brasil subiu 
de 66.501 para 71.886, sendo 
5.385 novos casos registrados 
de segunda para terça.

Atualizado diariamente, o 
número de mortes registradas 
por covid-19 das últimas 24 ho-
ras não se refere efetivamente a 
quantas pessoas faleceram en-
tre um dia e outro, mas sim ao 
número de mortes que tiveram 
o motivo de coronavírus con-
firmado nesse intervalo. FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: HÉLIA SCHEPPA/SEI 

Guarulhos tem mais casos descartados do 
que confirmados de covid-19

O Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 
da Saúde ontem mostra que, 
dos 3.870 casos notificados 
de coronavírus (covid-19) em 
Guarulhos, 550 foram confir-
mados, enquanto que 1.201 
foram descartados, o que re-
flete uma agilidade no resul-
tado dos exames realizados 
pelo Instituto Adolfo Lutz e 
pela Associação Fundo de In-
centivo à Pesquisa (Afip), que 

ainda investigam 2.119 casos 
suspeitos na cidade. Nenhuma 
morte foi confirmada nas últi-
mas 24 horas, permanecendo 
em 64. Já os óbitos suspeitos, 
que podem ter sido ocasiona-
dos pelo coronavírus, passa-
ram de 32 para 33.  

No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) 23 pes-
soas estão internadas, sendo 
seis na UTI. Outros três pa-
cientes receberam alta nesta 

terça-feira. Já um homem de 
72 anos com suspeita de Co-
vid-19 não resistiu e foi a óbi-
to. A morte será investigada. 

A ocupação de leitos em 
Guarulhos nos hospitais 
municipais chegou a 53,7%, 
enquanto que nas duas uni-
dades estaduais na cidade é 
de 71,6%. A média geral de 
ocupação de leitos no mu-
nicípio está em 62,4% nesta 
terça-feira. 
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ANOTE

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

Em um intervalo curto de tem-
po toda humanidade alterou sua 
rotina. Diante do invisível, as pes-
soas se veem obrigadas a fazer 
coisas que não imaginaria que 
fosse possível realizar, como por 
exemplo, trabalhar em casa, cui-
dar dos filhos, remanejar as ati-
vidades de suas empresas, sejam 
elas grandes ou não. Literalmente 
o ser humano se voltou para o seu 
“eu”.

Reorganizar suas tarefas diá-

rias, enfrentar suas batalhas pes-
soais dentro de casa e também 
tendo que se preocupar com as ati-
vidades externas. Atividades essa 
que não são apenas as suas, mas 
sim, a do próximo. A pandemia 
trouxe a oportunidade de exercer 
a solidariedade, a compreensão, 
compaixão, entre outros senti-
mentos que estavam esquecidos 
pela grande maioria das pessoas. 
Haja equilíbrio emocional para 
uma mudança tão radical.

Hoje podemos ver atos de so-
lidariedade explícita entre os 
condôminos de um condomí-

nio, onde, ao entrar no elevador 
nos deparamos com uma lista de 
apartamentos que se oferecem 
para ir ao mercado, ou a padaria 
aos idosos do prédio, atualmente 
conhecido como grupo de risco 
do COVID-19. Ou podemos ver 
a compreensão entre os morado-
res ao abrir a porta do elevador e 
ver que o mesmo está com duas 
pessoas da mesma família e ter a 
auto responsabilidade em aguar-
dar o próximo.

Os shows promovidos das sa-
cadas, ou na própria área comum 
de um condomínio era infração 
condominial ou até mesmo caso 
de polícia. Hoje está sendo um 
entretenimento para enfrentar o 
isolamento social.

Além da solidariedade das 
micro sociedades (condomínios) 
citadas acima, a sociedade civil 
também se mobiliza para ajudar 
o próximo que não possui con-
dições de ter o básico. A mobili-
zação está sendo de alimentos e 
principalmente de produtos de 
higiene.

As pessoas precisaram da dis-
tância presencial para se reapro-
ximar umas das outras. Começam 
a entender de que o UNO É O 
TODO. Que os simples gestos ao 
próximo que estavam esquecidos 
na rotina alucinante, hoje são es-
senciais para a vida.

Tudo isso irá passar, com cer-
teza o invisível será vencido, mas 
a solidariedade deve permanecer 
em nossas vidas.

Somos parte de uma sociedade 
organizada e se cada um fizer a 
sua parte dentro de uma condu-
ta correta, teremos equilíbrio. O 
UNO É O TODO, a cidadania co-
meça em casa e vai onde estiver-
mos!

O uno é o todo

PONTO
DE VISTA

CEO Mundo Condomínio

CAMILA AMATO

O presidente do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio (Japão), 
Yoshiro Mori, admitiu pela primeira vez que os 
eventos podem não ocorrer devido à pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), mesmo após o 
adiamento para 2021. Em entrevista ao diário 
japonês Nikkan Sports, ele avaliou que, se a 
doença não estiver controlada em nível global até 
o ano que vem, a competição será “descartada”. 
“Nesse caso, a Olimpíada será descartada. 
Adiamos os Jogos para o ano que vem depois de 
termos vencido a batalha contra o coronavírus. A 
Olimpíada será muito mais valiosa do que qualquer 
outra do passado se conseguirmos prosseguir 
depois de vencer essa batalha. Temos de acreditar. 
Caso contrário, nosso trabalho duro e esforço não 
serão recompensados”, disse Mori.

Fornecedores da Embraer fizeram ao 
menos 300 demissões em abril, segundo 
o Sindicato dos Metalúrgicos de São José 
dos Campos. De acordo com a entidade 
que representa os trabalhadores, seis 
empresas que têm a fabricante de aviões 
como principal cliente fizeram cortes entre 
30% e 50% do quadro de funcionários, 
sendo que em um caso, a Status Usinagem 
chegou a encerrar as atividades, demitindo 
todos os funcionários. No último dia 13, no 
entanto, a Justiça do Trabalho concedeu 
uma liminar impedindo a Status de 
dispensar os seus 75 empregados. Desde 
então, Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região vem buscando um acordo para 
solucionar a situação na empresa.
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Em 16 meses, Bolsonaro tem 
31 pedidos de impeachment

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Antes mesmo 
da nova crise do governo 
protagonizada pelo então 
ministro da Justiça Sérgio 
Moro, o presidente Jair Bol-
sonaro já era um campeão 
de pedidos de impeachment. 
Em quase 16 meses de gover-
no, 31 representações para ti-
rar Bolsonaro do cargo foram 
protocoladas e, deste total, 24 
chegaram antes da sexta-fei-
ra passada, dia em que Moro 
provocou um terremoto polí-
tico, destaca o jornal O Esta-
do de S. Paulo.

Apesar da grande quanti-
dade, o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse ontem que o momen-
to não é de por esse tema 
na pauta. O Estado apurou 
que Maia não quer tratar do 
assunto enquanto não hou-
ver um sinal mais claro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre as acusações de 
interferência política de Bol-
sonaro na Polícia Federal, 
como fez Moro. Na prática, a 
ideia é ganhar tempo. “Acho 
que todos esses processos 
precisam ser pensados com 
muito cuidado”, disse Maia.

Na prática, a quantida-
de em relação ao tempo de 
mandato faz com que os pe-
didos de impeachment de 
Bolsonaro ultrapassem os 
dirigidos ao ex-presidente 
Fernando Collor (PROS-AL). 
Antes de renunciar, Collor 
enfrentou m 29 represen-

tações em 30 meses de go-
verno. A então presidente 
Dilma Rousseff, por sua vez, 
teve 68 pedidos protocola-
dos nos 67 meses de seus 
dois mandatos, até ser afas-
tada do cargo, em 2016.

Entre os pedidos apre-
sentados contra Bolsonaro, 
dois dos mais recentes são 
de ex-aliados. O Movimento 
Brasil Livre (MBL) protoco-
lou ontem sua representa-
ção, assinada pelo advogado 
Rubens Nunes. O anúncio 
foi feito pelo deputado fe-
deral Kim Kataguiri (DEM-
-SP), que apoiou Bolsonaro 
durante o segundo turno da 
eleição presidencial de 2018. 
Para Kim, Bolsonaro come-
teu “estelionato eleitoral” ao 
prometer o combate à cor-
rupção em seu governo.

A ex-líder de governo 
no Congresso e aliada de 
primeira hora, Joice Hassel-
mann (PSL-SP) representou 
contra Bolsonaro na sexta-

-feira. Ela acusa o presidente 
de crime de responsabilida-
de por falsidade ideológica e 
por interferência em inves-
tigação da Polícia Federal 
para obstruir a Justiça e be-
neficiar os filhos. A denún-
cia tem como base o discur-
so de Moro. “Não trabalhei 
para um homem que mente 
em público, não trabalhei 
para um homem que trai o 
símbolo de combate à cor-
rupção”, disse Joice ao anun-
ciar a ação.

O Centrão - grupo que reú-
ne legendas como PP, PL, Re-
publicanos, PSD e PTB - não 
deve apoiar a abertura de um 
processo agora. Motivo: Bol-
sonaro ensaia uma aproxima-
ção com esse bloco em uma 
tentativa de construir uma 
base aliada. “Não tem nenhu-
ma possibilidade de apoiar 
um processo agora, porque 
é muito difícil. Eu participei 
muito do da Dilma e sei que 
não é algo fácil. Também esta-
ríamos fazendo uma promo-
ção. Tiraríamos um capitão 
e colocaríamos um general”, 
afirmou o presidente do So-
lidariedade, deputado Pauli-
nho da Força (SP).

Da bancada do PSD, o de-
putado Hugo Leal (RJ) ava-
lia que não é o momento. 
“Isso seria um desastre para 
o País. Estamos no meio de 
uma pandemia, em um mo-
mento de calamidade. Eu as-
sisti a um (impeachment) de 
1992 e estiva no de 2016, é 
desagradável”, disse.

Congresso
Cabe ao Congresso Nacional julgar se Bolsonaro 

cometeu crime de responsabilidade ou não e ao presi-
dente da Câmara dar seguimento ou arquivar as repre-
sentações com pedidos de afastamento do presidente. 
Um desses pedidos foi apresentado por um grupo de 
advogados que decidiu acionar o Supremo para obrigar 
Maia a analisá-lo imediatamente. Na última quinta-fei-
ra, o relator do caso, ministro Celso de Mello, decidiu 
dar 10 dias para que Rodrigo Maia apresente informa-
ções à Corte.

André Mendonça o novo ministro 
da Justiça; Ramagem assume a PF
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Diário Oficial 
da União desta terça-feira 
(28), traz a nomeação de An-
dré Mendonça, que ocupava a 
chefia da Advocacia-Geral da 
União (AGU), como ministro 
da Justiça e Segurança Públi-
ca. O cargo estava vago des-
de a sexta-feira (24), quando 
Sérgio Moro pediu demissão 
e acusou o presidente Jair Bol-
sonaro de ingerência na Polí-
cia Federal.

O substituto de Mendonça 
na AGU é José Levi Mello do 
Amaral Júnior, que até então 
atuava como procurador-geral 
da Fazenda Nacional.

A mesma edição do Diário 
Oficial traz a nomeação do de-
legado Alexandre Ramagem, 
que era chefe da Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin), 
como diretor-geral da Polícia 
Federal, em substituição a 
Maurício Valeixo.

Governo de SP e prefeituras debatem 
retomada gradual da economia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador João 
Doria apresentou a prefeitos de 
31 cidades os principais aspec-
tos da flexibilização gradual e 
heterogênea da quarentena no 
Estado. A reunião virtual foi 
realizada ontem para ampliar 
o diálogo com os municípios 
e dar mais transparência aos 
parâmetros do Plano São Pau-
lo, que prevê a possibilidade de 
reabertura de comércios e ser-
viços não essenciais a partir do 
dia 11 de maio.

“Estamos juntos nessa que 
é a pior crise de saúde, econô-
mica e social do país. Em São 
Paulo não tomamos decisões 
de ordem política ou persona-
lista. Tomamos decisões sem-
pre amparadas na ciência e na 
medicina e é por isso que con-
seguimos o achatamento da 
curva. Estamos conseguindo 
salvar vidas aqui em São Paulo 
com a ajuda de vocês [prefeitos] 
e faço um agradecimento pelo 
apoio, consciência e atitude de 
todos nas suas cidades e regi-
ões”, disse Doria na abertura da 
teleconferência.

O panorama de dissemi-

nação do coronavírus no esta-
do de São Paulo exige cautela. 
Após balanço na tarde desta 
terça, eram 24.041 casos confir-
mados e 2.049 mortes. Das 645 
cidades paulistas, 305 tiveram 
pelo menos um caso da doen-
ça. Do total de infectados, 8.644 
foram detectados em cidades 
do interior, litoral e Região Me-
tropolitana da capital.

“O isolamento social é fun-
damental. Cidades que estão 
mantendo o índice entre 60% 
e 70% serão cidades com mais 
oportunidades de flexibilização 
do que aquelas que não estão 
tendo o mesmo desempenho”, 
declarou o Governador.

Ao longo da reunião, pre-
feitos de cidades com mais de 
200 mil habitantes, incluindo 
as sedes das regiões adminis-
trativas do Estado, receberam 
informações sobre a situação 
geral de infecções e óbitos pelo 
coronavírus. Em seguida, Do-
ria e a equipe técnica apresen-
taram um detalhamento dos 
regramentos que vão nortear 
a flexibilização da quarentena 
em São Paulo.
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ÁRIES: Você ganhará uma ajudar muito importante neste 
dia do elemento Fogo por agir de uma forma muito mais 
ativa. 

TOURO: As suas emoções ficarão muito mais afloradas 
neste dia tão energizante e abrupto. O satélite Lua pode-
rá lhe trazer um sentimento de conquista.

GÊMEOS: Tende a agir com uma certa dificuldade neste 
momento tão complexo para você nesta jornada. Dentro 
de Júpiter algumas coisas farão você evoluir.

CÂNCER: Poderá se sentir melhor no decorrer do dia 
por causa de muitas energias que vem permeando a sua 
conduta neste momento. 

LEÃO: Alguns exageros podem fazer com que você 
tenha um pouco de dificuldade para conseguir planificar 
as suas intenções mais apuradas. 

VIRGEM: Não haverá muita mudança dentro daquilo 
que esperava, as movimentações de Mercúrio serão um 
pouco obscuras neste momento.
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LIBRA: O seu lado mais ativo fará com que você transmi-
ta um forte sentimento de domínio. Sua ligação com um 
escorpiano irá lhe fazer muito bem neste momento.

ESCORPIÃO: Dentro da sua constelação algumas mudan-
ças ficarão a margem daquilo que você tanto planejava. 
Transmitirá um sentimento muito resistente.

SAGITÁRIO: Você pode tomar um pouco mais de cora-
gem nesta jornada para ficar mais alegre neste dia. Fogo 
será um grande amigo em sua jornada.

CAPRICÓRNIO: O seu diálogo com determinadas 
pessoas irá fazer você refletir com muito mais vigor nesta 
jornada complexa e derivativa das suas reflexões. 

AQUÁRIO: Toda a sua atuação deverá ser reforçada 
para que tenha uma evolução muito mais gradativa e 
produtiva.
 
PEIXES: Você terá que enfrentar determinadas comple-
xidades no decorrer da sua caminhada, mas somente 
coisas simples. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  Música de 
Concerto e Música Popular 
é o tema do próximo encon-
tro do Papo de Plateia Live, 
que acontece nesta quarta-
-feira (29), às 20h. Iniciativa 
da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de 
Cultura, o Papo de Plateia 
Live é transmitido pelas re-
des sociais das orquestras de 
Guarulhos no YouTube, no 
endereço https://www.you-
tube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g, e 
pela fanpage no Facebook no 
endereço https://www.face-
book.com/ojmguarulhos/.

Neste encontro, mediado 
pelo maestro Emiliano Patar-
ra, o compositor e arranjador 
Neymar Dias e a cantora sopra-
no Manuela Freua falam sobre 
suas criações e o tênue limite 
entre o clássico e o popular. 
Multi-instrumentista, composi-
tor e arranjador, Neymar Dias 
tem larga atuação na música 
popular, muito embora tenha 
ingressado na música por meio 
da tradição sinfônica. Manuela 
Freua também tem uma atua-
ção bastante versátil em papéis 
em óperas nos teatros de todo o 

Papo de Plateia Live debate limites 
entre a música de concerto e a popular
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país com repertório de música 
de câmara, sinfônica de van-
guarda e popular.

Em um bate-papo descon-
traído, marcado pelo compar-
tilhamento de experiências, 
interação com os internautas e 
aperitivos musicais oferecidos 
durante o encontro, a ideia é 
tratar das diferenças e seme-
lhanças entre essas linguagens, 
da trajetória, experiência e roti-
na de trabalho à relação entre 
os músicos com o público des-
ses dois universos. 

De acordo com Emiliano 
Patarra, a proposta do Papo 
de Plateia Live também dia-
loga com os objetivos da tem-
porada das orquestras de Gua-
rulhos ao trazer convidados 

que possam contribuir com 
discussões relevantes para o 
universo da música.

“As lives fazem recortes de 
temas gerais para relacioná-los 
com o contexto local. Nesse en-
contro, o Papo de Plateia Live 
aborda um tema bastante to-
cante e diz respeito aos diferen-
tes formatos entre o popular e a 
música de concerto, e como se 
dá o convívio de músicos com 
intensa atuação nessas duas 
áreas”, explica Patarra, enfati-
zando que, em Guarulhos, a 
mistura de diferentes lingua-
gens já alcançou destaque em 
espetáculos das orquestras com 
o Samba em Concerto, Circo 
em Concerto, Rock em Concer-
to, entre outros.
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Governo estima em 150 mil os desempregados por causa da pandemia
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Economia estima que houve 
um aumento de 150 mil pes-
soas desempregadas no país 
entre março e a primeira quin-
zena de abril deste ano, em 
relação ao mesmo período de 
2019, em razão da crise causa-
da pelas medidas de enfren-
tamento ao novo coronavírus 
(covid-19) no Brasil.

Os números são baseados, 
segundo o secretário especial 
de Previdência e Trabalho, Bru-
no Bianco, nos pedidos de se-
guro-desemprego registrados 
pelo órgão e na estimativa de 
demanda reprimida de pessoas 
que não conseguiram solicitar 
o seguro por causa das restri-
ções do atendimento presencial 
aos trabalhadores. De acordo 
com os dados apresentados, 
ontem, pela equipe econômica, 
em março de 2020 foram fei-
tos 536.845 requerimentos de 
seguro-desemprego, redução 
de 3,5% em relação a março de 
2019, quando foram 556.226. Já 
na primeira quinzena de abril 
deste ano, 267.693 trabalhado-
res solicitaram o seguro, queda 
de 13,8% em relação às 310.509 
solicitações na primeira quin-
zena de abril de 2019.

“Tendo em vista o fecha-
mento das agências Sine [Siste-
ma Nacional de Emprego], te-
mos uma demanda reprimida. 

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Ainda temos pequena fila, que 
estamos dando conta rapida-
mente, do pedido do seguro-
-desemprego. E essa demanda 
reprimida não passa de 200 
mil em março e abril de 2020. 
Portanto, temos um aumento 
de pedidos de seguro-desem-
prego, mas esse aumento não 
passa de 150 mil pedidos [a 
mais, em relação a 2019]”, ex-
plicou Bianco.

Para o secretário, entretan-
to, os números são positivos 
pois são pequenos e porque 
essas pessoas desempregadas 
estão guarnecidas pelo seguro-
-desemprego nesse momento 
de incertezas na economia por 
causa da pandemia da covid-19.

Para o secretário-executivo 
do Ministério da Economia, 
Marcelo Guaranys, a preocu-
pação com uma explosão de 
desempregados no país não se 
confirmou, já que o número de 
pedidos de seguro-desemprego 
está muito parecido com os 
registrados no ano passado. 
“Nesse primeiro instante de 
crise, passado mais de um mês, 
não verificamos um aumento 
de pedidos, o que demonstra 
que a situação está parecida do 
que havia no passado, ligeiro 
aumento mas não é nenhuma 
explosão, perto do que nós pen-
samos ou que todos esperavam 
que poderia acontecer”.
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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
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GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
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Manutenção de empregos
O secretário especial 

de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, também in-
formou que pouco mais 
de 4 milhões de pessoas já 
assinaram acordos de redu-
ção de jornada ou suspen-
são de contrato de trabalho, 
e estão com os empregos 
preservados. A Medida Pro-
visória nº 936, de 1º de 
abril de 2020, instituiu o 
Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
da Renda (Bem), por meio 
do qual o empregador re-
duz a jornada com redução 
proporcional de salário e o 
governo faz uma compen-
sação ao trabalhador.

Entretanto, como essa 
compensação não é integral, 
de acordo com equipe eco-
nômica, a expectativa é que 
haja uma queda de 15% na 
renda média dos trabalha-
dores. Em contrapartida, o 
funcionário ganha o direito 
a estabilidade temporária no 
emprego, pelo mesmo perí-
odo que durar a redução ou 
suspensão do contrato.

De acordo com a equipe 
econômica, um panorama 
mais completo do desem-
prego no país poderia ser 
demonstrado via Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), mas 
a divulgação dos dados está 

suspenso pois as empresas 
e escritórios de contabilida-
de não estão conseguindo 
informar os dados corretos 
de demissões e contratações 
no e-Social, que reúne as in-
formações trabalhistas.

No ano passado, o go-
verno acabou com declara-
ções específicas do Caged e 
da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), que 
passaram a ser informadas 
no e-Social. Os últimos da-
dos desses sistemas e os 
dados do seguro-desem-
prego estão disponíveis no 
site do Programa de Dis-
seminação das Estatísticas 
do Trabalho.

Canais de atendimento
O secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo, explicou que a demanda reprimida de 

trabalhadores que não conseguiram fazer o pedido de seguro-desemprego, se deve ao 
fato de que muitos ainda não têm acesso às alternativas de pedido digitais, por meio do 
portal do governo federal ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

“Muita gente não tem conhecimento e ficou meio a ver navios num momento em que 
o Sine fechou as portas. Tão logo as agências do Sine reabram ou adotem atendimento 
remoto esses números vão se ajustar ao valor real”, disse.

Ainda assim, segundo o ministério, na primeira quinzena de abril 90,2% das soli-
citações foram realizadas via web. No mesmo período do ano passado, esse número 
representava apenas 1,6%.

Para dúvidas e esclarecimentos, o trabalhador pode ligar para o teleatendimento Alô 
Trabalho, no número 158, ou acionar as superintendências por e-mail. No Distrito Fe-
deral, por exemplo, o e-mail é trabalho.df@mte.gov.br. Em cada unidade da Federação, 
basta trocar a sigla da UF para a do estado desejado (trabalho.mg@mte.gov.br, trabalho.
rj@mte.gov.br e assim por diante).
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