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Guti reduz o próprio salário em 
50% para combate ao coronavírus
Proposta, aprovada pela Câmara ontem, determina redução para demais cargos do Executivo com índices que variam entre 7,5% 
e 25%; valores economizados serão destinados ao pagamento de abonos a servidores que atuam no combate à doença Pág. 5
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Disque-Denúncia Os números na cidade estão subindo, as pessoas não estão respeitando 

o isolamento social, o número de contaminados está crescendo e a 
nossa capacidade de atendimento está perto do limite”, Guti, prefeitoEuroBovespa Dólar

+0,75%
79.470

+1,23%
R$ 5,59

+0,06%
R$ 6,04

Ministério da Saúde cancela Dia D de vacinação contra a gripe Pág. 3

Decisão também alterou a terceira etapa da campanha, que ocorreria inicialmente entre os dias 9 e 22 de maio, e que agora será realizada entre 11 de maio e 5 de junho
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Município registra 90 
mortes por covid-19 e mais 

de 700 casos são confirmados 
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Cidade participa de 
campanha para aumentar 

estoques de bancos de sangue 

Guarulhos prorroga quarentena Guarulhos prorroga quarentena 
até o próximo domingoaté o próximo domingo
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ANIMAL - Macaco Sagui foi visto na tarde desta segunda-feira (05) no bairro Parque Iracema em Fortaleza (CE)

Decreto de máscaras de Doria prevê 
multa de até R$ 276 mil e detenção

ACONTECE

O decreto que torna obri-
gatório o uso de máscaras em 
todos os locais públicos do 
Estado de São Paulo, anun-
ciado na segunda-feira (04), 
pelo governador João Doria 
(PSDB), foi publicado ontem, 
no Diário Oficial do Estado 
e prevê multa que vai de R$ 
276 a R$ 276 mil para quem 
descumprir a regra, além de 
detenção por até um ano. A 
norma passa a valer nesta 
quinta-feira (07), embora o 
item já seja exigido para o 
acesso ao transporte público.

O texto afirma que a nor-
ma foi feita com base em re-
comendações do Centro de 
Contigência do Coronavírus, 
do governo estadual, e tam-
bém do Ministério da Saúde, 
e que é necessário conter 
a disseminação da doença 
para garantir o funcionamen-
to dos serviços de saúde.

As máscaras são obriga-
tórias “nos espaços de aces-
so aberto ao público, inclu-
ídos os bens de uso comum 
da população”, no interior de 
estabelecimentos comerciais 
que ainda estejam abertos 
(como farmácias, supermer-

cados, oficinas mecânicas 
etc.) e em repartições públi-
cas. Tanto para frequentado-
res quanto para funcionários.

As punições incluem ad-
vertência, a multa em di-
nheiro e a interdição do local 
onde a regra está sendo des-
cumprida. O fechamento po-
derá ser total o parcial.

O texto determina ainda 
que quem descumprir a re-
gra poderá ser acusado dos 
crimes de Infração de Medida 
Sanitária Preventiva, previsto 
no Código Penal (e que tem 
pena estabelecida de deten-
ção de um mês a um ano e 
multa), e Desobediência, cuja 
pena é a detenção de quinze 
dias a seis meses, além de 
multa.

O decreto ainda determi-
na que a fiscalização da regra 
será delegada aos municí-
pios. No caso da capital pau-
lista, há expectativa de que 
um decreto regulamentando 
a fiscalização seja publicado 
nesta quarta, 6. A Associação 
Paulista de Municípios argu-
menta que as prefeituras pre-
cisam de recursos extras para 
cumprir essa determinação.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

da droga sintética K4, além de substância 
semelhante à maconha dentro de barras 
de chocolate. Agentes de segurança do 
CDP também flagraram entorpecentes 
com características de K4 camufladas den-
tro de maços de cigarro. Os ilícitos foram 
enviados pela irmã do detento. Os boletins 
de ocorrência foram lavrados no 8º Distrito 
Policial de Guarulhos.

a inovação na música, analisadas tanto do 
ponto de vista de um mestre da cultura po-
pular quanto de um estudioso da tradição da 
música de concerto, além de comentar suas 
trajetórias, experiências e a relação que esta-
belecem com o público. Seo Oliveira é presi-
dente da Orquestra de Violeiros Coração da 
Viola, grupo de música caipira idealizada e 
formada por Tonico & Tinoco e que estreou 
em 1979 no Theatro Municipal de São Paulo, 
em inédita apresentação com a dupla caipi-
ra. Luís Otávio Santos é doutor em música 
pela Unicamp e leciona violino barroco da 
Emesp Tom Jobim.

Criminosos tentaram enviar objetos ilícitos 
ao Centro de Detenção Provisória “ASP Giova-
ni Martins Rodrigues”, de Guarulhos. Segundo 
a Secretaria da Administração Penitenciária 
(SAP) o caso ocorreu no dia 1º, feriado do Dia 
do trabalho, durante a vistoria em uma cor-
respondência enviada à unidade prisional. 

Foram encontrados recortes de papel 
em maços de cigarro, com características 

Durante o isolamento social, um movi-
mento na Internet chamou a atenção pelo 
sucesso instantâneo: as lives de cantores 
de todos os ritmos. Um dos grandes des-
taques são os shows sertanejos, que mobi-
lizaram milhões de pessoas. Para oferecer 
mais uma opção de entretenimento duran-
te a quarentena, o Internacional Shopping 
lança a “Live Sertaneja”, evento no Insta-
gram oficial do empreendimento (@inter-
nacionalshopping), que acontece no dia 

O grande mestre violeiro Seo Oliveira 
é um dos convidados do Papo de Plateia 
Live desta semana, que acontece hoje, às 
20h. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura, o pro-
grama é transmitido pelas redes sociais das 
orquestras de Guarulhos no YouTube, no 
endereço https://www.youtube.com/chan-
nel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g, e pela 
fanpage no Facebook no endereço https://
www.facebook.com/ojmguarulhos/.

O violinista Luís Otávio Santos compõe o 
bate-papo, mediado pelo maestro Emiliano 
Patarra. Juntos, eles debatem a tradição e 

Criminosos são frustrados ao tentar enviar ilícitos ao CDP de Guarulhos

Internacional Shopping promove ‘Live Sertaneja’ via Instagram

Violeiro Seo Oliveira é um dos convidados do Papo de Plateia Live

06 de maio, a partir das 20h, com a parti-
cipação do cantor Robson Silva.

Em suas apresentações, o artista mostra 
o trabalho autoral, misturado aos grandes 
sucessos da música sertaneja. A apresenta-
ção é produzida pela Submídia Produções. O 
Internacional Shopping promove o show via 
Instagram como forma de atender ao desejo 
do público em curtir uma boa atração sem 
deixar de seguir o distanciamento social pro-
posto para o combate ao novo coronavírus.
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Ministério da Saúde cancela Dia D de Vacinação da Gripe e altera a 3ª fase
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério 
da Saúde decidiu cancelar o 
Dia D de Mobilização Nacio-
nal de Vacinação contra a 
influenza (gripe), que seria 
realizado neste sábado (9). 
Com isso, alterou também a 
terceira etapa da campanha, 
que ocorreria inicialmente 
entre os dias 9 e 22 de maio, 
e que agora será realizada en-
tre 11 de maio e 5 de junho, 
mediante a divisão desta fase 
em duas, com desmembra-
mento do público-alvo.

Ou seja, as crianças de 
seis meses a menores de seis 
anos de idade (até cinco anos, 
11 meses e 29 dias), bem 
como as pessoas com defici-
ência, gestantes e puérperas 
(mulheres que tiveram filho 
nos últimos 45 dias) serão va-
cinadas de 11 a 17 de maio. 
Já os adultos de 55 a 59 anos 
de idade e os professores das 
escolas públicas e privadas 
serão contemplados a partir 
de 18 de maio até 5 de junho.

A decisão do Ministério 
da Saúde de ampliar o perí-
odo desta terceira fase e des-
membrar o público-alvo tem 
por objetivo evitar a propaga-
ção do novo coronavírus (Co-
vid-19). Além disso, outros 
fatores contribuíram para a  
mudança, como a disponibi-
lidade e entrega das vacinas 
pelo Instituto Butantan para 
distribuição aos estados e 
municípios, bem como o fato 
de que crianças e gestantes 
são grupos que nos últimos 
anos vêm apresentando co-
bertura abaixo da meta de 
90%, o que requer esforços 
maiores para a vacinação, de-
mandando a adoção de estra-
tégias diferenciadas.

Embora a vacina da gripe 
não proteja contra a covid-19, 
o Ministério da Saúde tomou 
a decisão de realizar Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a influenza deste ano 
com três semanas de ante-
cedência para proteger de 

forma antecipada a popula-
ção contra a gripe. A medida 
visa a diminuir o impacto 
sobre os serviços de saúde e 
auxiliar na exclusão de diag-
nósticos em virtude novo 
coronavírus, uma vez que os 
sintomas das duas doenças 
são parecidos.

Por isso, com a antecipa-
ção da campanha, o Ministé-
rio da Saúde pretende redu-
zir a carga de circulação de 
influenza na população, bem 

como suas complicações e 
óbitos, especialmente nos 
indivíduos que apresentam 
fatores ou condições de ris-
co. A vacina da gripe prote-
ge contra os vírus A (H1N1), 
A (H3N2) e influenza B. Em 
Guarulhos, mais de 200 mil 
pessoas dos grupos contem-
plados até o momento já fo-
ram imunizadas. As doses 
estão disponíveis em todas 
as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), das 8h às 16h.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Kits com máscaras de 
tecido são distribuídas 
no Presidente Dutra 
e no Pimentas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os moradores 
da comunidade do Morro do 
Piolho, no Jardim Presidente 
Dutra, foram contemplados 
ontem com a entrega de 400 
kits de máscaras de pano 
do programa Máscaras pela 
Vida. Os kits contêm duas 
máscaras de tecido, um sabo-
nete e um folheto com orien-
tações sobre a prevenção à 
Covid-19. Na segunda-feira 
(4) as equipes da Prefeitura 
de Guarulhos distribuíram 
mais 400 kits do programa 
na comunidade da rua Join-
ville, no Pimentas.

Segurando seu bebê no 
colo, Stefany Menezes San-
tos, 23 anos, recebeu seu kit 
de máscaras. “Elas são muito 
importantes porque às vezes 
a gente não tem condições de 
comprar”, disse a moradora 
do Morro do Piolho.

ACE-Guarulhos entrega à prefeitura plano 
de retomada das atividades econômicas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos entregou à Pre-
feitura de Guarulhos ontem 
um Plano de Retomada das 
Atividades Econômicas, con-
dicionando o retorno à evo-
lução dos casos de covid-19 
na cidade. O documento, 
que contém sugestões sobre 
uma reabertura regionaliza-

da, foi recebido pelo secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Jorge Taiar.

“Nossa intenção é con-
tribuir com a Prefeitura de 
Guarulhos na tomada de de-
cisões, neste momento inédi-
to da nossa história. Estamos 
em sintonia. Sabemos que 
o prefeito Guti anunciou o 
início de uma flexibilização 

a partir desta quarta-feira, 
dia 6, e que essa iniciativa 
depende da queda dos casos 
confirmados. Por isso, o Pla-
no ACE é sugestivo e tem o 
objetivo de auxiliar o poder 
público”, explicou o presiden-
te da ACE, Silvio Alves.

O Plano ACE define pro-
tocolos para manutenção de 
higiene, distanciamento, co-
municação e monitoramen-
to em cada setor de ativida-
de. E sugere a criação de um 
comitê, com membros do 
poder público e de outras en-
tidades representativas, para 
que esses protocolos sejam 
seguidos.

“Nossa prioridade é a pre-
servação da vida e da saúde, 
mas sempre buscando atu-
ar em conjunto para que as 
medidas de socorro ao setor 
produtivo da cidade sejam 
equilibradas e preservem 
também a geração de empre-
go e renda”, completou Silvio.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura oferece acesso online aos artesãos 
da Feira Permanente de Artes & Cultura
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ofe-
rece acesso online aos artesãos 
participantes da Feira Perma-
nente de Artes & Cultura da 
cidade em seu site oficial. No 
link, disponível no subsite da 
Secretaria de Cultura no ende-
reço https://www.guarulhos.
sp.gov.br/artes-visuais-e-artesa-
nato, é possível conferir ima-
gens de artigos, saber a técnica 
utilizada em sua confecção e 
ter o contato por telefone e e-
-mail dos artesãos.

A iniciativa objetiva viabi-
lizar o contato entre pessoas 
que estão em busca de artigos 
exclusivos para presentear 
as mães em seu dia, além de 
artistas que expõem na fei-
ra do calçadão da rua Felício 
Marcondes, no Centro, tem-
porariamente suspensa como 
forma de conter a pandemia 
do coronavírus.

Bolsas de couro, artigos em 
tricô e crochê, costura criativa, 
pirogravura, decoupagem, en-
talhe, tear. Os artigos produzi-
dos pelos artesãos da Feira Per-
manente de Artes & Cultura de 
Guarulhos são diferenciados, 
confeccionados nas mais diver-
sas técnicas artesanais, e se des-
tacam pela criatividade, talento 
e preços convidativos, com pe-
ças exclusivas e personalizadas, 
utilitárias e decorativas.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura, Vitor Souza, o 
acesso online aos artistas parti-

cipantes da feira de artesanato 
do município é uma alternativa 
para que as pessoas possam 
vender e consumir produtos 
com grande qualidade, mesmo 
nesse período de isolamento 
social, em que as feiras de arte-
sanato estão suspensas.

“Nesse período de distan-
ciamento temos que valorizar 
em especial aqueles que foram 
mais afetados do ponto de vista 
econômico. Acredito que todos 
vão ficar muito satisfeitos com 
presentes autênticos e diferen-
ciados, que representam, antes 
de tudo, a identidade da cidade, 
pois adquirir artigos artesa-
nais também é uma forma de 
incentivar a manutenção da 
cultura popular. Um presente 
artesanal, único por sua natu-
reza, é também a contribuição 
de cada um em transformar a 
criatividade em carinho pelas 
mamães”, observa o secretário.

O artesanato é toda produ-
ção resultante da transforma-
ção de matérias-primas em es-
tado natural ou manufaturada, 
com predominância manual, 
por indivíduo que detenha o 
domínio integral de uma ou 
mais técnicas de produção ar-
tesanal, que expresse criativi-
dade, identidade cultural, ha-
bilidade e qualidade, podendo 
no processo de sua atividade 
ocorrer o auxílio limitado de 
máquinas, ferramentas, artefa-
tos e utensílios.Cidade entrega 800 cestas 

básicas emergenciais nos Cras
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura já en-
tregou 800 cestas básicas emer-
genciais nas 11 unidades do 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras). As famílias 
em extrema vulnerabilidade 
social, de acordo com a Secre-
taria de Desenvolvimento e As-
sistência Social (SDAS), devem 
procurar o Cras de referência 
do bairro, o qual irá disponibi-
lizar a cesta básica emergencial.

As cestas básicas são mon-
tadas pela SDAS e pelo Fundo 
Social de Solidariedade com 
produtos alimentícios doados 
pela população no Drive-Thru 
Solidário, realizado aos fins de 
semana e feriados.
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Casos de
Dengue

Guarulhos de olho na dengue

Guarulhos participa de campanha 
para aumentar estoques de sangue

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  “Desafio Sangue 
Solidário” é uma campanha na-
cional da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) para aumentar os 
estoques de sangue nos hemo-
centros regionais. Em Guaru-
lhos, a ação acontecerá entre os 
dias 11 e 15 de maio e será coor-
denada pela Prefeitura e pelos 
órgãos integrantes das forças 
de segurança da cidade em prol 
do pacto pela vida, que conta 
com inúmeras ações de com-
bate à pandemia da covid-19. 
A doação deverá ser agendada, 
evitando aglomerações.

O objetivo é estimular a 
doação em virtude das dificul-
dades causadas pela pandemia 
do coronavírus. Essa atividade, 
que inicialmente contava ape-
nas com profissionais da área 

de segurança pública, conta 
agora com diversos atores so-
ciais como igrejas, associações 
comunitárias, moto clubes, 
dentre outros, e já coletou mais 
de mil bolsas de sangue em ou-
tras localidades.

A prefeitura estará repre-
sentada na campanha pela 
Secretaria para Assuntos de 
Segurança Pública (SASP), por 
meio da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), e pelas secretarias 
de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) e de Transportes e Mo-
bilidade Urbana (STMU), além 
da Coordenadoria de Proteção 
e Defesa Civil e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu).

As demais forças de segu-
rança da cidade que farão parte 

da ação são a Superintendência 
de Polícia Rodoviária Federal, 
representada pela Delegacia de 
Guarulhos, o Exército Brasilei-
ro, representado pelo Tiro de 
Guerra Guarulhos-SP, a Força 
Aérea Brasileira, representada 
pela Base Aérea de São Paulo, a 
Polícia Federal, a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, repre-
sentada pelo CPA/M-7, o Corpo 
de Bombeiros, representado 
pelo 5º Grupamento, o Coman-
do de Policiamento Rodoviário 
do Estado de São Paulo, repre-
sentado pela 4ª Cia., e a Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, 
representada pela Delegacia 
Seccional de Guarulhos.

As instituições civis que 
também vão colaborar com a 
ação são a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia e o Doe Sangue 
Guarulhos.

A população também pode 
colaborar para manter elevados 
os estoques dos bancos de san-
gue. Basta telefonar para um 
dos três hemocentros da cidade 
para se informar sobre os pré-
-requisitos e agendar um horá-
rio. Os locais são Hemocentro 
São Lucas (3660-6040), Hospi-
tal Geral de Guarulhos (3466-
1446) e Hospital Stella Maris 
(2423-8500 - ramal 155). 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Servgás Distribuidora de Gás S/A
CNPJ (MF) 55.332.811/0001-81

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 11 de Maio de 2.020, Segunda-Feira, 
às 10:00 horas, na sede social da empresa, situada na Rua Santa Clara, 140-
C - Vila Paraíso, em Guarulhos/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discu-
tir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 
31/12/2.019. II - Destinação do resultado líquido do exercício social encerra-
do em 31/12/2.019. III - Outros assuntos. Guarulhos/SP, 15 de Abril de 2.020.
Darcy Zacharias - Diretor Presidente.             (01-05-06)

Guarulhos prorroga regras vigentes para atividades comerciais até 10 de maio

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
publicou ontem o decreto 
36.835/20, que prorrogou até 
o dia 10 de maio as regras 
de isolamento social, com a 
proibição de funcionamento 
de estabelecimentos comer-
ciais não essenciais.  

A prorrogação buscou 
atender à recomendação do 
Ministério Público e também 
dar continuidade às medidas 
de prevenção ao contágio 
pelo coronavírus (covid-19) a 
fim de reduzir a transmissão 
e garantir a manutenção dos 
serviços de saúde na cidade, 
que atingiu uma média crí-
tica de 89% de leitos de UTI 
ocupados em seus hospitais. 

Segundo o documento 
do Ministério Público (MP), 
o município não deve nes-
te momento flexibilizar as 
regras de suspensão das 

atividades comerciais. O do-
cumento destaca também a 
necessidade de que os mu-
nicípios da região metropo-
litana respeitem as regras do 
governo estadual e não ajam 
isoladamente, comprome-
tendo as ações de combate à 
pandemia. 

Na decisão, o MP destaca 
o pioneirismo de Guarulhos 
no combate à doença. “Re-
almente, Guarulhos foi um 
dos primeiros municípios a 
adotar medidas contundentes 
para impedir a propagação do 
vírus. Sabe-se, também, da 
necessidade de retomadas das 
atividades econômicas, sendo 
esse, aliás, o grande dilema 
dos administradores públicos. 
Mas, conforme visto, os dados 
e números oficiais relativos à 
pandemia não autorizam, por 
enquanto, o relaxamento das 

medidas de isolamento social, 
pelas razões acima explicita-
das”, diz.

O prefeito Guti e o secre-
tário de Justiça, Airton Trevi-
san, esclareceram que a aber-
tura das atividades poderia 
trazer consequências jurídi-
cas e até penais. “Os números 
na cidade estão subindo, as 
pessoas não estão respeitan-
do o isolamento social, o nú-
mero de contaminados está 
crescendo e a nossa capacida-
de de atendimento está perto 
do limite”, salientou Guti.  

Farmácias, equipamentos 
de saúde, clínicas odontológi-
cas e laboratórios, hipermer-
cados, supermercados, mer-
cados, feiras livres, açougues, 
peixarias, hortifrutigranjei-
ros, quitandas e centros de 
abastecimento de alimentos, 
lojas de venda de alimenta-
ção para animais e clínicas 
veterinárias, distribuidoras 
de gás e água mineral, postos 
de combustíveis, hotéis, pou-
sadas e similares, serviços 
funerários, instituições ban-
cárias, lotéricas, bancas de 
jornal, Correios e demais ser-
viços essenciais previstos nos 
decretos 36.757 e 36.811/20 
podem exercer suas ativida-
des, desde que sigam regras 
de assepsia.  

Essas atividades só podem 
ser realizadas desde que ado-
tadas todas as medidas pre-

ventivas e restritivas, como 
a intensificação das ações de 
limpeza, disponibilização de 
álcool em gel 70% a clientes 
e funcionários, utilização de 
máscaras e implantação de 
barreiras físicas para a pro-
teção dos funcionários em 
atendimento ao público, além 
de fechar o acesso a áreas de 
lazer, convivência, festas, ba-
res e restaurantes internos e 
demais áreas que não se des-
tinarem ao abastecimento e/
ou aos serviços essenciais, 

entre outras medidas. 
O decreto não se aplica às 

atividades internas dos esta-
belecimentos comerciais, bem 
como à realização de transa-
ções comerciais por meio de 
aplicativos, internet, telefone 
ou outros instrumentos simi-
lares e aos serviços de entrega 
ou retirada de mercadorias 
(delivery e drive-thru). A pror-
rogação poderá ser reduzida, 
estendida ou revogada a qual-
quer tempo pelo chefe do Po-
der Executivo. 

Cidade registra 90 mortes por covid-19
Desde o dia 27 de março, quando Guarulhos confirmou os 

três primeiros óbitos por coronavírus (covid-19), até ontem, a ci-
dade contabiliza 90 mortes, somando as cinco confirmadas nas 
últimas 24 horas, sendo de quatro homens, com idades entre 63 
e 75, e de uma mulher de 64 anos. Outros 66 óbitos suspeitos 
foram descartados e 36 estão sendo investigadas. 

Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Se-
cretaria da Saúde, que mostra ainda que dos 4.700 casos notifi-
cados desde o início da pandemia, 710 testaram positivo para o 
novo coronavírus, 2.130 foram descartados e 1.860 seguem em 
investigação. No Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru) 
32 pessoas estão internadas com suspeita da covid-19, oito de-
las na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta terça-feira, seis 
pacientes receberam alta e infelizmente um homem de 41 anos 
não resistiu e foi a óbito. 

A taxa de ocupação dos hospitais municipais para pacientes 
com covid-19 continua aumentando em Guarulhos. A dos leitos 
clínicos passaram de 41,2% para 64,38%, enquanto que a de UTI, 
de 69,2% foi para 73,8%. Já os hospitais estaduais instalados na 
cidade permanecem com todos os leitos de UTI ocupados, ha-
vendo disponíveis somente os leitos clínicos para pacientes com 
o novo coronavírus. A média geral de ocupação de leitos de alta 
complexidade é de 89,39% e de leitos clínicos chega a 66,23%.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO
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Câmara aprova redução de salários do Executivo durante pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após pouco 
mais de 11 horas de sessão, 
os vereadores aprovaram on-
tem a proposta do Executivo 
que reduz o salário do prefei-
to Guti em 50%, dos secretá-
rios, subsecretários e adjun-
tos em 25% e demais cargos 
com índices que variam en-
tre 7,5% e 25 % conforme o 
valor do subsídio mensal de 
funcionários nomeados em 
livre provimento. Aqueles 
com salários inferiores a R$ 
3.477,48 não terão redução.  

A proposta partiu do 
próprio Guti, como forma 

de diminuir os gastos da 
prefeitura neste período de 
pandemia em decorrência 
do covid-19. 

Os valores economiza-
dos serão destinados ao 
pagamento de abonos aos 
servidores da saúde, que es-
tão atuando diretamente no 
combate ao covid-19. O valor 
será de R$ 1.000,00 fracio-
nado em três parcelas men-
sais e consecutivas, a partir 
do mês subsequente à publi-
cação da lei.

O benefício foi estendido 
também aos auxiliares de 

serviços gerais e de porta-
ria, que estiverem expostos 
ao covid-19 em Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e hospitais munici-
pais, e dos cargos de agentes 
funerário, funerário de ser-
viços técnicos e operacional 
funerário.

Na semana passada, a Câ-
mara já havia a aprovado a 
redução dos salários dos ve-
readores em índices que po-
dem variar de 30% a 100%, 
conforme a indicação de 
cada um deles.

FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE



ÁRIES: Levando uma vida tranquila e serena poderá 
passar por poucas modificações constrangedoras neste 
dia. Respeite sua saúde.

TOURO: Tende a ter problemas por causa do seu desleixo 
em algumas áreas da sua vida neste momento, tente 
criar situações melhores. 

GÊMEOS: Em Júpiter as coisas podem afetar bem as 
modificações que você precisa na sua vida agora, tente 
não se desesperar. 

CÂNCER: Não conseguirá fazer as coisas de maneira 
muito a vontade neste momento, pois assim você terá 
alguns elementos interessantes. 

LEÃO: Tudo tende a demonstrar uma grande e maior 
firmeza em tudo que vier a propor para seguir bem nas 
suas atitudes. 

VIRGEM: Muitos se sentirão atrapalhados por você 
por causa de algumas ações suas fora do seu principal 
objetivo para conseguir chegar aonde quer. 
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Artigo
definido

masculino
singular

"(?) III",
peça de 
Shakes-
peare

Dia Nacio-
nal do 

(?): 6 de
novembro

Atol 
das (?),
reserva

biológica

Que não
acreditam
em Deus

"Nosso
(?)", livro
de Chico
Xavier

Verbo-
síntese da

atitude 
possessiva

Saudação
esotérica

Grande
projetor 
de luz

Artista
como

Maurice
Béjart

(?) Herma-
nos, banda
brasileira

Armação
para ca-
bides em

lojas
Rede (?):
imita as
células

cerebrais
Aparelho
usado pe-
la polícia
rodoviária

Reduzir 
a pó

Estado
natal do
Capixaba

(sigla)

Diz-se da
pessoa
otimista

"(?) Maria",
oração
católica
Riacho

Fecho (?):
o zíper

Contrastar

Aguarden-
te de cana

(bras.)
Estrangeiro

Período
histórico
"Tratado",
em Otan

Usa-se para
 tirar água
do poço

Jaez

Ritmo
caribenho
Desacom-
panhados

Tudo, em
inglês
Lua de
Júpiter

Abominar

Descansar,
em inglês
Conselho
(?), órgão 
que fiscali-
za o cum-
primento
do ECA

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

no Brasil

Acaso; con-
tingência

Divisão do Ministério do Meio
Ambiente responsável pelo

gerenciamento das
matas brasileiras

Deus
grego do

amor
(Mit.)

Dedo do
pé, em
inglês

Medida da intensida-
de de um som
Marcelo (?),

jornalista

"A Pequena (?)", 
conto de Andersen
(?) 4, formato de
folhas de papel 

Patrão;
senhor

Ouvir, em
espanhol

Extrater-
restres
(abrev.)

(?) de
fumaça,
equipa-
mentos

anti-
incêndio

Profissional que con-
cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.

LIBRA: Não poderá vir a se mostrar alguém muito 
despreocupado com coisas importantes na sua vida, 
mantenha a sua palavra acima de qualquer coisa.

ESCORPIÃO: Esta constelação será afetada diretamente 
por tudo aquilo que você menos esperava de seu planeta 
regencial.

SAGITÁRIO: Necessitará melhorar a sua autoestima com 
boas práticas para assim seguir com energia satisfatória. 
Facilite o seu caminho para o futuro de maneira sólida.

CAPRICÓRNIO: Correrá sobre os seus dedos pensamen-
tos bons para a solução de problemas mais complexos 
na sua vida.

AQUÁRIO: Muitas coisas irão ser mais valorizadas por 
você, no qual não deveriam fazer parte desta hora de 
seguir em frente com mais energia no momento. 

PEIXES: Agir com atos que te levem para um patamar 
aceitável e acima do atual será o mais indicado neste 
momento complicado para você.

6 Quarta-feira, 06 de maio de 2020
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

HORÓSCOPO

A
N

U
N

C
IE

 A
Q

U
I - 9

7
3

8
0

-7
6

8
5


