
Guarulhos ultrapassa 100 
mortes por coronavírus
Outros 59 óbitos permanecem sob investigação de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria 
da Saúde ontem; até o momento, 800 pessoas testaram positivo para a doença no município Pág. 4
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Disque-Denúncia Parece que as pessoas não estão acreditando 

que essa doença existe”, Marcio José Pontes, 
secretário para Assuntos de Segurança PúblicaEuroBovespa Dólar
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Índice de cura de pessoas infectadas pelo 
covid-19 no município é de 68,5%
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A cada três dias, 38 novas cidades de São 
Paulo registram casos de coronavírus
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QUARENTENA - Relógios digitais informam quantidade de pessoas circulando nos bairros do Rio de Janeiro

Data da segunda parcela do auxílio 
emergencial deve ser anunciada hoje

ACONTECE

O calendário para pa-
gamento da segunda par-
cela do auxílio emergen-
cial de R$ 600, que será 
feito a partir da semana 
que vem, deverá ser di-
vulgado até esta sexta-
-feira (08). A informação 
foi dada ontem pelo mi-
nistro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, em reunião vir-
tual da comissão mista de 
deputados e senadores 
que acompanha as me-
didas do governo federal 
para o enfrentamento da 
covid-19.

Onyx informou tam-
bém que uma parceria 
com os Correios está 
prestes a ser anuncia-
da. Segundo o ministro, 
a ideia é que a empresa 
auxilie pessoas que não 
têm acesso à internet a 
fazer o cadastro para re-
ceber o benefício. O auxí-
lio está previsto para ser 
pago em três parcelas até 
junho. Mesmo quem não 
recebeu a primeira parte 
e se enquadra nos pré-re-
quisitos do auxílio poderá 

receber as três parcelas.
O ministro da Cidada-

nia adiantou aos parla-
mentares que a pasta vai 
publicar ainda hoje uma 
portaria que transferi-
rá R$ 580 milhões para 
o Sistema Único de As-
sistência Social a serem 
usados por municípios. O 
dinheiro poderá ser apli-
cado na compra de equi-
pamento completo de 
proteção individual para 
todos os trabalhadores 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS) dos municípios 
e de alimentos que serão 
distribuídos para pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social.

De acordo com o minis-
tro, cerca de 96,9 milhões 
de pessoas acessaram o 
aplicativo da Caixa para 
tentar obter o auxílio.

Destas, cerca de 50,5 
milhões foram considera-
das elegíveis e 32 milhões, 
inaptas para receber o 
benefício. Parte dessas 
pessoas tentou fraudar o 
direito ao crédito.
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lha, Homem-Aranha, Wolverine e Darth Vader.
Antes de iniciar a aula, o secretário da Edu-

cação, Rossieli Soares, conversou com o qua-
drinhista e também com a aluna Emily Mayu-
mi Okuno do Amaral, da Escola Estadual José 
Pires Alvim. A estudante foi vencedora, junta-
mente com seus colegas Erick, Isabela, Luis, e 
Saulo, do concurso Escola em Quadrinhos, pro-
movido pela  pasta em parceria com o Instituto 
Mauricio de Sousa.

França e tinham como destino os estados de 
Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Já no dia 
30 de abril, houve a apreensão de mais duas 
remessas provenientes dos Estados Unidos. 
Uma delas, com 120 gramas de haxixe, iria 
para o Rio de Janeiro. A outra remessa conti-
nha três frascos de óleo à base de Cannabis. 
O óleo estava associado a outro canabinói-
de, denominado tetrahidrocanabinol (THC), 
principal elemento psicotrópico da planta 
Cannabis Sativa. O produto tinha como des-
tino o estado de Pernambuco. 

Nesta terça-feira (05), alunos e professores 
da rede estadual acompanharam, pelo Centro 
de Mídias de São Paulo, uma aula de como de-
senhar super-heróis com o desenhista brasilei-
ro de histórias em quadrinhos Geraldo Borges. 
Geraldo possui mais de 20 anos de carreira e 
trabalha com as principais editoras de quadri-
nhos norte-americanas, como Marvel, DC, Dark 
Horse e Dynamite, desenhando personagens 
como Super-Homem, Batman, Mulher-Maravi-

Na próxima segunda-feira (11), a pre-
feitura lança a primeira videoaula de culi-
nária do projeto “Aprendendo pra gerar 
renda”, que será disponibilizada no site da 
administração municipal (www.guarulhos.
sp.gov.br). Ao todo serão 10 videoaulas, 
ministradas pelos professores e forma-
dores da área de alimentação dos cursos 
de capacitação profissional e geração de 
renda da Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social. Elas serão postadas 
sempre às segundas e quartas-feiras.

O Serviço de Remessas Postais e Expres-
sas (Serpe) da Alfândega da Receita Federal 
em São Paulo apreendeu, em quatro dias, 
haxixe, óleo à base de Cannabis e poppers 
em um total de seis remessas postais. Nos 
dias 27 e 28 de abril, oito pacotes de haxixe, 
com peso total de 1,60 kg, foram localizados 
no interior de panelas elétricas. A droga pro-
vinha dos Estados Unidos e tinha como des-
tino o estado de São Paulo.

No dia 29 de abril, foram apreendidos 
oito frascos de poppers que provinham da 

Desenhista brasileiro ensina alunos de SP a ilustrar super-heróis

Prefeitura lança videoaulas de culinária na próxima semana

Receita Federal apreende haxixe oculto em panela elétrica 

O objetivo é oferecer a oportunida-
de de adquirir conhecimento de forma a 
ser uma alternativa de geração de renda 
familiar neste período da pandemia da 
Covid-19, já que os cursos presenciais da 
pasta foram suspensos. As aulas vão en-
sinar preparos de doces, sobremesas e 
salgados como sonhos, hamburgão, bolo 
de churros, cone trufado, pão de forma, 
esfihas e preparo da carne moída, bague-
tes recheadas, pão de mel, bolo em pote 
e pão integral.
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Neste ano, a forma é 
diferente, mas o conteúdo 
vai ser sempre o mesmo.

10 DE MAIO
DIA DAS MÃES

Governo do Estado divulga guia de aplicativos de 
videochamada e compra online para o Dia das Mães
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Governo de São 
Paulo divulgou ontem um guia 
com dez sugestões de aplicati-
vos que permitem a realização 
de chamadas por vídeo em 
grupo com foco nas celebra-
ções pelo Dia das Mães, cele-
brado no domingo (10). Uma 
cartilha semelhante foi produ-
zida e divulgada na semana da 
Páscoa e foi pensada para faci-
litar o contato entre familiares 
nas datas comemorativas, em 
meio ao isolamento social para 
mitigar a disseminação do co-
ronavírus.

O material foi produzido 
pela Secretaria de Comunica-
ção do Estado. O governador 
João Doria tem reiterado as re-
comendações para que as pes-
soas fiquem em casa durante o 
período do isolamento social, 
principalmente durante feria-
dos e datas comemorativas, 
quando as famílias costumam 
se reunir ou viajar. A medida é 

imprescindível para reduzir a 
curva de contágio da covid-19 
(doença causada pelo novo co-
ronavírus) e evitar o colapso do 
sistema de saúde.

“Sabemos que neste mo-
mento não será possível que 
as famílias se reúnam para 
celebrar o Dia das Mães, uma 
data tão importante para todos. 
Estamos disponibilizando este 
guia para facilitar o acesso aos 
aplicativos e possibilitar que 
as pessoas se encontrem virtu-

almente com suas mães para 
amenizar a saudade”, afirmou 
o Secretário de Comunicação, 
Cleber Mata.

O guia reúne os dez prin-
cipais aplicativos de video-
chamada ou videoconferência 
disponíveis para dispositivos 
móveis dos sistemas Android 
e iOS e para computadores. To-
dos os programas são listados 
com um passo a passo que en-
sinam o uso de forma didática 
e intuitiva.

Primaveras promove 
live para celebrar a data
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  O Grupo Prima-
veras, de Guarulhos, oferece 
uma série de lives no Dia das 
Mães em suas redes sociais, 
tendo em vista o distancia-
mento social exigido pela pan-
demia de coronavírus. Com o 
tema “Mãe, amor sem barrei-
ras”, as celebrações em forma-
to inédito contam com missas, 
palestras com psicólogas e ho-
menagens diversas.

“É um momento atípico, 
e o Primaveras buscou essa 
alternativa para garantir a 
tradição em homenagem. 
Nos adaptamos para acolher 
e proporcionar o sentimento 
de união, mesmo à distância”, 
afirma Jayme Adissi, funda-
dor do grupo. 

“Além das homenagens às 
mães, também vamos cuidar 
de quem está vivendo um luto 
recente, lidando com novas li-
mitações, como encurtamento 
do ritual de despedida e a au-

sência da família e amigos nas 
despedidas pela necessidade 
do distanciamento social”, diz 
a psicóloga Ana Lúcia Naletto, 
que fará apresentação sobre 
“Luto em tempos difíceis”, 
além de orientar sobre a abor-
dagem com as crianças.

Para completar as iniciati-
vas da ocasião, o grupo lança 
um pacote de figurinhas es-
peciais de WhatsApp, dispo-
nível. São 6 imagens signifi-
cativas para espalhar o amor 
materno também no aplicati-
vo de mensagens.

Para participar das lives, 
basta acessar o site ou as re-
des sociais do Grupo Prima-
veras (Facebook e Instagram) 
a partir das 9h do dia 10/05. 
E já está no ar no site Pri-
maveras o Jornal Litúrgico 
especial Dia das Mães. Basta 
entrar em www.primaveras.
com.br, Quero Homenagear, 
Dia das Mães 2020.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Casos de
Dengue

Guarulhos de olho na dengue

Número de mortes por covid-19 passa de 100 
em Guarulhos; casos confirmados chegam a 800

Índice de cura de pessoas infectadas é de 68,5%

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Boletim Epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria da Saúde ontem traz a 
confirmação de mais três óbi-
tos por coronavírus (covid-19) 
em Guarulhos, sendo de dois 
homens, de 59 e 84 anos, e de 
uma mulher de 61 anos, to-
talizando 102 mortes de 231 
que foram notificadas desde o 
início da pandemia. Deste nú-
mero, 70 foram descartadas, 
enquanto que 59 estão sendo 
investigadas. Até o momento, 
800 pessoas testaram positivo 
para a doença. São 480 casos 
a mais do que o registrado há 
quinze dias. De 4.750 casos no-
tificados, o número de descar-
tados (2.270) ainda é maior do 
que os confirmados e os que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O índice de pes-
soas curadas do coronavírus 
em Guarulhos, segundo o Bo-
letim Epidemiológico da Se-
cretaria de Saúde divulgado 
ontem é de 68,5%. Dos 800 
casos da doença confirmados 
até o momento, 102 pacientes 
evoluíram a óbito, 548 foram 
curados e 105 permanecem 
em tratamento.  

Os números desta sema-
na mostram mais um grande 
avanço da doença na Região 
de Saúde Centro, que inclui 
bairros como Jardim Paraven-
ti, Jardim Flor da Montanha, 
Parque Cecap, Vila Fátima, 
Vila Barros, Ponte Grande, 
Itapegica, Jardim Munhoz, Jar-
dim Tranquilidade, Vila São 
Rafael e Jardim Vila Galvão.  

Com a concentração do 
maior número de pessoas 

Movimento contrário

infectadas pelo Covid-19 até 
o momento, totalizando 257 
confirmações e 26 óbitos, a 
Região de Saúde Centro regis-
trou 70 novos casos em uma 
semana. Já o aumento na 
Região Cantareira foi ainda 
maior, com o exame de 240 
moradores positivo para coro-
navírus, contra 168 da sema-
na passada, e quase o dobro 
de mortes, que subiram de 24 
para 40 neste período. 

Na região Cantareira es-
tão localizados bairros como 
Vila Galvão, Jardim Rosa de 
França, Jardim Palmira, Par-
que Continental, Jardim Novo 
Recreio, Cabuçu, Jardim Acá-
cio, Jardim Belvedere, Parque 
Primavera, Taboão, Cidade 
Martins, Jardim Santa Lídia, 
Cocaia, Jardim Jovaia, Vila Rio 
de Janeiro e Morros. 

Já nas outras duas regiões da cidade, onde o número de 
casos tinha mais que dobrado na quinta-feira passada, nesta 
semana o aumento foi menor. Ou seja, neste período, passou 
de 86 para 124 casos confirmados, com 14 mortes na Região 
de Saúde São João/Bonsucesso, que compreende bairros como 
Bananal, Jardim Fortaleza, Cidade Seródio, Haroldo Veloso, 
Parque Santos Dumont, Nova Bonsucesso, Jardim Álamo, Vila 
Carmela, Parque Residencial Bambi, Água Azul, Jardim Presi-
dente Dutra, Marinópolis, Inocoop, Lavras, Cidade Soberana, 
Jardim Ponte Alta e Jardim Santa Paula.  

O mesmo se observa na Região Pimentas Cumbica, que 
passou de 138 casos confirmados na semana passada para 176 
nesta quinta-feira, com 22 óbitos. Estão nesta área de abran-
gência bairros como Pimentas, Conjunto Marcos Freire, Jar-
dim Jacy, Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Nova Cumbica, 
Água Chata, Vila Dinamarca, Jardim Nova Cidade, Parque Jan-
daia, Jardim Normandia, Parque Piratininga, Jardim Aracília, 
Parque Jurema, Parque Alvorada, Jardim Dona Luiza e Jardim 
Santo Afonso. Outros três registros notificados em Guarulhos 
não informam o local de residência do paciente.

estão em investigação (1.680). 
Na terça-feira (05) Guaru-

lhos registrou o pior índice de 
isolamento, 47%. Na quarta, su-
biu para 48%. Somente entre os 
dias 1º e 3 de maio, a Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Gua-
rulhos recebeu cerca de 400 
chamados com denúncias e 
solicitações de munícipes sobre 
aglomerações. “Parece que as 
pessoas não estão acreditando 
que essa doença existe. A via-
tura saía de uma abordagem 
na avenida Transguarulhense 
para descer ao Lago dos Patos 
e quando retornava à Trans-
guarulhense, novamente es-
tava lotada”, conta o secretário 
para Assuntos de Segurança 
Pública, Marcio José Pontes, 

que afirma ainda que a GCM 
não tem enfrentado dificulda-
de para que as pessoas saiam 
do local. “Elas acham que estão 
nos enganando, mas estão en-
ganando a si mesmas e se pre-
judicando”, afirma.

Neste momento, 29 pessoas 
estão internadas no Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-Gru), sete delas na UTI, sendo 
que outras sete receberam alta 
e um homem de 42 anos in-
felizmente faleceu no local. A 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI dos hospitais municipais, 
contando com os do 3C-Gru, 
baixou de 73,08% para 69,23%, 
e a de leitos clínicos, de 63,16% 
para 55,68%. Já nos estaduais a 
situação continua a mesma, no 
limite, com todos os leitos de 
UTI ocupados. 

A prefeitura acredita que a 
única forma de conter a disse-
minação do vírus é por meio 
da conscientização das pessoas, 
por isso, nas atuações da GCM, 
os guardas fazem orientações 
sobre a pandemia do novo co-
ronavírus e a importância do 
isolamento social como princi-
pal forma de evitar o contágio 
e a proliferação da doença, dis-
persando a população sem a 
necessidade de conflitos. 

De quarta para quinta-feira, 
a média geral de ocupação dos 
leitos de alta complexidade em 
Guarulhos baixou de 89,39% 
para 87,88%, e a de leitos clí-
nicos, de 65% para 55,68%. 
Nota-se que, mesmo baixando, 
o número ainda é alto, e que, 
em uma cidade com quase 1 
milhão e 400 mil pessoas, se 
metade não cumprir o isola-
mento social e, desses 700 mil, 
apenas 20% precisassem de 
leitos de alta complexidade, se-
ria humanamente impossível 
prestar atendimento médico 
a todos ao mesmo tempo. Por 
isso, quem puder deve ficar em 
casa e, se precisar sair, utilizar 
máscara e tomar todas as me-
didas preventivas de entrada e 
saída de casa que constam nos 
protocolos disponíveis no link 
www.guarulhos.sp.gov.br/coro-
navirus. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Serviço de Abordagem Social intensifica atendimento 
para auxiliar pessoas em situação de rua na cidade

Cemitérios de Guarulhos estarão fechados 
para visitação neste final de semana

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura in-
tensificou o trabalho no atendi-
mento às pessoas em situação 
de rua. Em meio a pandemia da 
covid-19 e a onda de frio, o Ser-
viço de Abordagem Social da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to e Assistência Social aumen-
tou a busca ativa por pessoas 

nesta condição interessadas 
em ir a um Serviço de Acolhi-
mento Institucional, além de 
distribuir máscaras de tecido 
e sabonetes e orientá-las sobre 
a necessidade da higienização 
constante das mãos e maneiras 
para evitar a contaminação e 
propagação do coronavírus.

As equipes da Abordagem 
Social percorrem duas vezes 
por dia os principais locais de 
concentração das pessoas em 
situação de rua e ainda abaste-
cem as pias para higienização, 
instaladas em praças.

A administração municipal 
também reforçou a alimenta-
ção e a higienização no Cen-
tro POP (Centro de Referência 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua), na Vila Pro-
gresso, e no Se-POP (Serviço 
Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua), na Vila das 
Palmeiras, os quais estão aten-
dendo cerca de 90 pessoas dia-
riamente, 40% a mais do que 

antes da pandemia.
No Se-Pop e no Centro POP 

os assistidos podem lavar a 
roupa e tomar banho, recebem 
lanche e passam por atendi-
mento técnico de psicólogo e 
assistente social para os enca-
minhamentos necessários. As 
unidades funcionam de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Além desses dois equipamen-
tos, a administração municipal 
possui os já citados Serviços de 
Acolhimento Institucional, que 
funcionam 24 horas por dia.

O Serviço de Abordagem, 
em parceria com o Consultório 
de Rua, da Secretaria da Saúde, 
funciona todos os dias, das 9h 
às 21h, e verifica o estado de 
saúde dessas pessoas e, se de-
tectado alguém sintomático, 
é feito o encaminhamento a 
um equipamento emergencial 
de retaguarda montado para o 
isolamento de pessoas em si-
tuação de rua. O telefone para 
contato é 2536-4110.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para evitar aglo-
merações e com isso a disse-
minação do novo coronavírus, 
todos os cemitérios da cidade, 
tanto os públicos quanto os par-
ticulares, estarão fechados para 
visitação neste final de sema-
na, dias 9 e 10. No domingo é 
Dia das Mães, quando tradicio-
nalmente milhares de pessoas 
costumam visitar os cemitérios 
para prestar homenagens, ato 
que neste momento não será 
possível devido à pandemia.

De acordo com a direto-
ra de Serviços Funerários de 
Guarulhos, Rosemeire Batista 
Salgado de Almeida, mesmo 

nesta data especial a cidade 
precisa garantir o isolamento 
social para ajudar na contenção 
da Covid-19. “É necessário evi-
tar a grande movimentação de 
pessoas que sempre ocorre nos 
cemitérios nesta data para que 
vidas possam ser preservadas”, 
afirma Rosemeire.

Apesar de fechados à visita-
ção pública, os cemitérios fun-
cionarão normalmente neste 
final de semana para a realiza-
ção de velórios, sepultamentos 
e cremações. O decreto com a 
determinação será publicado 
na próxima edição do Diário 
Oficial.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Não há mais espaço para postergar a reabertura 
da economia, insiste presidente Jair Bolsonaro
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente da 
República, Jair Bolsonaro, de-
clarou ontem que não há mais 
espaço para postergar a rea-
bertura da economia. Acom-
panhado de empresários e do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente falou com 
jornalistas na saída do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
onde se reuniram de última 
hora com o presidente Dias To-
ffoli.

“A indústria, a atividade co-
mercial está na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Não há 
mais espaço para postergar”, 
afirmou Bolsonaro.

O presidente recebeu nesta 
quinta no Planalto o represen-
tantes da indústria e em segui-
da foi ao Supremo. “Há dois 
meses eu venho falando que 
a economia não pode parar 
porque a economia também é 
vida”, disse.

Bolsonaro destacou que o 
posicionamento da indústria 
é que “abertura gradual e res-
ponsável tem que começar o 
mais rápido possível”. Se isso 

não acontecer, o presidente 
afirmou que “fica impossível (o 
País) voltar a ser o que era em 
janeiro do corrente ano”.

Repetindo o que disse na 
reunião não programada com 
Toffoli, Bolsonaro afirmou ain-
da que a responsabilidade de 
combate à crise do novo coro-
navírus é uma responsabilida-
de de todos, e citou: “Executivo, 
Legislativo, Judiciário, governa-
dores, prefeitos, empresários.”

“Nós da indústria, além do 
enfrentamento da covid-19, 
estamos enfrentando uma 
severa, profunda crise de de-
manda”, afirmou Marco Polo 

de Mello Lopes, presidente-exe-
cutivo do Instituto Aço Brasil 
e coordenador da Coalizão In-
dústria, que falou em nome dos 
empresários na reunião.

O impacto na demanda foi 
causado pelas decisões sobre 
o fechamento “da ponta do co-
mércio”, segundo o empresário.

Marco Polo destacou que, 
de março para abril, as vendas 
caíram 50% e a indústria, de 
maneira geral, opera com 60% 
de ociosidade “A indústria está 
na UTI e precisa sair. Para sair, 
precisa que ocorram as flexibi-
lizações de maneira que a roda 
volte a rodar”, disse.

‘Engrenagem econômica’
Em concordância, o ministro Paulo Guedes reforçou que “embora preservados os sinais de 

vida” da indústria e comércio, a economia “do ponto de vista de organização e engrenagem econô-
mica” se encaminha para a UTI.

Ele alertou para o risco de desorganização da produção brasileira nos próximos 30 dias. “O aler-
ta que eles (representantes da indústria) deram é muito importante. Embora haja proteção e o povo 
ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comece a falta (abastecimento) nas 
prateleiras”. Guedes afirmou ainda que em um cenário de produção desorganizada, o País pode 
“entrar em um sistema não só de colapso econômico, mas de desorganização social”.

SP: Covas cria novo esquema de rodízio de 
veículos para conter avanço da covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na tentativa de au-
mentar a taxa de isolamento so-
cial e restringir a circulação de 
pessoas na cidade de São Paulo, 
o prefeito Bruno Covas anun-
ciou ontem um novo esquema 
de rodízio de veículos na capi-
tal. A medida começa a vigorar 
na segunda-feira (11). Vai valer 
para toda a cidade e não mais 
no centro expandido e valerá o 
dia todo. Nos dias pares, circu-
lam placas de final par. E nos 
dias ímpares, as placas de final 
ímpar. A medida valerá tam-
bém no final de semana.

“Questões extremas exigem 
medidas extremas, com isso 
anuncio o retorno do rodízio 
de forma ainda mais restritiva. 
Não dá para deixar de tomar 
medidas como essa, com taxas 
de ocupação de leitos de UTI 
com mais de 80%”, disse Covas.

Com a volta do rodízio mais 
amplo, haverá reforço na frota 
de ônibus na cidade, com mais 
mil veículos e outros 600 de re-
serva, caso sejam necessários. 
“Essa é uma medida necessária 
para evitar o ‘lockdown’ na cida-
de de São Paulo”, disse o prefeito.

Permanecem excluídos do 
rodízio carros da polícia, do 
Exército e também veículos da 
área da saúde e de profissionais 
da área. Os profissionais de saú-
de devem fazer um cadastro 
junto à Prefeitura para ficarem 
fora da medida de restrição de 
circulação.

A prefeitura chegou a im-
plementar bloqueios restritivos 
na cidade nesta semana, mas o 
próprio Covas reconheceu que 
a medida, que provocou trânsi-
to e foi questionada pelo Minis-
tério Público, foi um erro e que 
não surtiu o efeito necessário. 
Com isso, os bloqueios volta-
ram a ser apenas educativos.

A taxa de isolamento social 
na capital paulista, que concen-
tra o maior número de mor-
tes e casos de coronavírus no 
Estado, vem preocupando as 
autoridades. A taxa se mantém 
abaixo dos 50% (com 48% tan-
to na segunda-feira quanto na 
terça-feira), ficando acima des-
se patamar somente em finais 
de semana. A meta é 60% e o 
ideal para evitar o colapso do 
sistema de saúde é 70%.

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Estado cria Corregedoria para supervisionar 
despesas de combate a coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Governo de 
São Paulo instalou uma Cor-
regedoria Setorial Extraor-
dinária para acompanhar e 
monitorar compras de bens 
e insumos, parcerias com o 
setor privado e demais ações 
de combate à pandemia de 
covid-19 em São Paulo. A ini-
ciativa é mais uma medida de 
transparência do Estado no 
enfrentamento ao coronaví-
rus. A nova Corregedoria será 
mobilizada pelas Secretarias 

de Governo, Saúde, Educação 
e de Desenvolvimento Social. 
A resolução conjunta foi pu-
blicada ontem, no Diário Ofi-
cial do Estado.

A Corregedoria será subor-
dinada à Corregedoria Geral da 
Administração, órgão indepen-
dente que acompanha os atos 
administrativos, e vai trabalhar 
articulada ao Comitê Gestor 
do Gasto Público, que avalia as 
despesas públicas de São Paulo 
no combate à pandemia.

Não há regra geral sobre isolamento social, diz ministro da Saúde
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro da 
Saúde, Nelson Teich, disse on-
tem que o governo não tem 
uma regra geral para todo o 
país sobre a necessidade do 
isolamento social. Segundo 
ele, diferentes medidas de-
vem ser adotadas por estados 
e municípios a depender do 
avanço do novo coronavírus 
em cada local. Teich, que assu-
miu a pasta da Saúde há cerca 
de 20 dias, participa de uma 
reunião da comissão externa 
da Câmara dos Deputados 

que debate ações preventivas 
contra o coronavírus.

“A gente tem desde medidas 
mais simples, que vão passar 
principalmente por distancia-
mento social, higiene das mãos, 
uso de álcool em gel e das más-
caras, até situações em que vai 
ter que ter o lockdown [fecha-
mento total, confinamento]. O 
problema é que não dá para 
trabalhar essa discussão como 
se o lockdown fosse a essência 
de tudo”, disse o ministro, ao 
ser questionado sobre qual a 

orientação do governo sobre o 
isolamento social.

De acordo com Teich, o mi-
nistério elaborou uma “matriz 
de riscos” para orientar os en-
tes federados nas medidas. A 
matriz leva em conta critérios 
como a incidência e o cresci-
mento da doença no local, a 
estrutura disponível, como 
hospitais, leitos deunidade de 
terapia intensiva (UTI) e am-
bulatórios para tratar os casos 
do novo coronavírus e os re-
cursos humanos disponíveis. 
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Comparação

A cada 3 dias, 38 novas cidades de SP registram casos de coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Governo de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Regional, elaborou um le-
vantamento estatístico que 
aponta avanço do corona-
vírus em 38 novas cidades 
paulistas a cada três dias. 

A evolução acelerada da 
contaminação no interior e 
no litoral ocorre ao mesmo 
tempo em que caiu a taxa 
de isolamento social em to-
das as regiões.

Os dados são alerta para 
que as 645 prefeituras do es-
tado mantenham medidas 
de conscientização da popu-
lação sobre a importância do 
distanciamento social.

O levantamento leva em 
conta a progressão da pan-
demia no território paulista 
nos últimos 50 dias e apon-
ta que, no início de março, 
eram registrados casos de 
infecção pela covid-19 em 
sete novas cidades a cada 
três dias. Em abril, a média 

avançou para 25 novos mu-
nicípios no mesmo período.

Atualmente, 38 novas 
cidades registram casos de 
infecção pelo coronavírus a 
cada três dias. No total, 371 
dos 645 municípios de São 
Paulo já possuem registros 
de circulação do vírus. Com 
o isolamento social em que-
da, a tendência estatística é 
de crescimento.

“Nós conseguimos veri-
ficar o crescimento da pan-
demia em mais municípios 
do estado de São Paulo de 
forma mais aguda. No iní-
cio de maio, chegamos a 38 
cidades a cada três dias. Se 
seguir por esse caminho, 
significa que todos os mu-
nicípios terão contágio do 
vírus até o final de maio”, 
disse o Secretário de Desen-
volvimento Regional, Mar-
co Vinholi.

A aceleração dos casos 
coincide com a queda nos 
índices de isolamento social 

nos municípios. O SIMI-SP 
(Sistema de Monitoramen-
to Inteligente de São Paulo) 
indica que, nos últimos 15 
dias, a taxa de isolamento 
caiu no interior paulista, 
passando de 52% para 47% 
em média.

“Conseguimos verificar 
esse grande impacto de ace-
leração no interior do Es-
tado ao mesmo tempo em 
que as taxas de isolamento 
caíram. É um momento de 
atenção”, alertou Vinholi.

O levantamento mostra ainda que, apesar do número absoluto de infectados ainda se 
concentrar na Grande São Paulo, nos últimos dias a proporção de contágio é quatro vezes 
maior no interior e no litoral. Segundo a análise, o vírus estava restrito à Região Metro-
politana da capital até meados de março, mas avançou desde então e já atinge todas as 
regiões do estado.

Entre os dias 1 e 30 de abril, a Grande São Paulo passou de 2,7 mil para 24,3 mil casos, 
com crescimento de 770%. No mesmo período, no interior, os casos subiram de 129 para 
4,3 mil, o que representa aumento de 3.302%. Nesta quinta, São Paulo chega a 39.928 casos 
em todo o estado, com 3.206 mortes. 

FOTO: HÉLIA SCHEPPA/SEI
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ANOTE

O investidor brasileiro precisa 
entender que não há limites de 
fronteira para seus investimentos

No meu artigo anterior falei sobre 
a importância de buscar diversifica-
ção nos investimentos. E, diante da 
avalanche dos noticiários, a instabi-
lidade no mercado nacional deixa 
cristalina a necessidade de expandir 
o olhar sobre como fazer seu dinhei-
ro render mais, de acordo com o seu 

perfil, é claro.
Se antes nosso inimigo era “ape-

nas” um – a pandemia do novo coro-
navírus que levou à interrupção de 
parte das atividades comerciais e a 
uma gigantesca crise econômica ain-
da sem previsão de término –, ago-
ra temos outros, que contribuem de 
forma devastadora na oscilação dos 
mercados tupiniquins.

Não bastasse todo pânico envol-
vendo economia e saúde, com a co-
vid-19, uma guerra atrelada ao pe-
tróleo entre Rússia e Arábia Saudita 
derrubou o preço da commodities em 
20 de abril, levando a patamares ne-
gativos pela primeira vez na história.

Toda essa movimentação no ex-
terior reflete no mercado de inves-
timentos brasileiro. Pois além da 
insegurança global, estamos enfren-
tando turbulência internamente. 
Para completar o contexto negativo, 
a nada tranquila saída do então mi-
nistro da Justiça, Sérgio Moro, gerou 
extrema insegurança no mercado de 
investimentos. Durante o pronuncia-
mento do ex-ministro, a bolsa de va-
lores brasileira (B3, antiga Bovespa) 
apresentou queda superior a 8,60%. 
As acusações de Moro e a resposta 
não menos explosiva do presidente 
Jair Bolsonaro dividiram opiniões e 
mostraram mais uma fragilidade no 
sistema político.

Com tal cenário, a visão que o in-
vestidor estrangeiro tem do Brasil é 
de insegurança. Para que alguém de 
fora decida aplicar seu recurso em um 
país, os juros precisam ser proporcio-
nais ao seu risco, coisa que, nesse mo-
mento, não temos para oferecer.

Isso leva, cada vez mais, à neces-
sidade de se procurar investir além-
-fronteiras. O melhor cenário está 
em poder montar uma carteira de 
investimentos no exterior, onde o 
capital já estará dolarizado e apos-
tar na compra de ativos de empre-
sas globais, minimizando o risco. O 
presidente norte-americano Donald 
Trump já declarou que acredita no 
crescimento da economia dos Es-
tados Unidos no quarto trimestre e 
que aposta em um 2021 ainda me-
lhor. A bolsa americana apresentou 
alta superior a 16% em 27 dias.

O investidor brasileiro precisa 
entender que não há limites de fron-
teira para seus investimentos. Saiba 
mais a respeito na minha página do 
Instagram (@dani_rolim), na qual 
divulgo informações diariamente 
sobre alternativas de investimentos 
regulamentados e as possibilidades 
de diversificação.

Cenário do mercado 
nacional é de alto risco, 
mas investimento não 
tem fronteira

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM

Os cidadãos que fizeram a solicitação do 
auxílio emergencial do governo federal podem 
consultar a situação dos seus requerimentos e, 
caso não tenha sido selecionado, saber o motivo da 
negação. Além do portal e do aplicativo da Caixa, 
os brasileiros poderão acompanhar, a partir desta 
terça-feira (05), os seus pedidos por meio dos sites 
do Ministério da Cidadania e da Dataprev. O objetivo 
é dar transparência aos procedimentos de análise, 
processamento, homologação e pagamento do 
benefício. Os requerentes poderão acompanhar 
todo o detalhamento dos pedidos, como resultados, 
datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa 
à Dataprev e vice-versa, além da motivação da 
negativa do benefício.

A Confederação Brasileira de Skate (CBSK) 
oficializou nesta segunda-feira (04) a criação do 
Conselho Consultivo da entidade. O órgão funcionará 
como uma instância opinativa para determinadas 
questões estratégicas da entidade. E os atletas 
escolhidos para compor esse Conselho são  Andre 
Barros, Bob Burnquist, Cezar Gordo, Eduardo Dias 
e Felipe Vitale. Na última semana, a CBSk já havia 
anunciado a formação de um novo corpo diretivo, 
que agora conta com Alexandre Costa (Diretor 
Jurídico), Lauro Netto (Diretor de Arbitragem), 
Paulo Davi (Diretor Financeiro) e Maurício Massote 
(Secretário). Além deles, Sandro Dias, o Mineirinho 
(Diretor de Esportes), e Eduardo Musa (Presidente) já 
integravam a direção da entidade.
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Ação solidária Rubro Negra!

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - A caridade e o 
amor ao próximo vêm unindo as 
pessoas ao redor do mundo e aqui 
em Guarulhos não é diferente. Vá-
rias ações estão acontecendo diaria-
mente por toda a cidade e por isso 
as equipes da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana, 
(instagram.com/folhametropoli-
tanagru), Lancheteria Guarulhos, 
(instagram.com/lancheteriagua-
rulhos), Frigoplus Linguiças Arte-
sanais e Padaria Laís, (instagram.
com/padarialais), se uniram para 
dar uma força a Associação Atlética 
Flamengo de Guarulhos.

A ideia é simples. Já que na Lan-
cheteria um dos lanches, (sanduba 
de linguiça artesanal, em uma ba-
guete de parmesão com cebola re-
fogada e queijo gratinado), é em ho-
menagem ao clube, acertamos com 
a casa que o valor arrecadado com a 
venda de todos os lanches que leva 

o nome do Flamengo Guarulhos, e 
que forem vendidos neste sábado 
(09), a partir das 18h, será entregue 
para a diretoria do clube.

“O mundo passa por um momen-
to extremamente delicado e incerto, 
e para os clubes de futebol não é di-
ferente. Com os campeonatos inter-
rompidos e as receitas canceladas, a 
tensão tomou conta de todos e toda 
nossa diretoria está se esforçando 
ao máximo para poder cumprir com 
as obrigações financeiras do clube. 
Nossos funcionários, que para nós 
são como uma família, precisam do 
Flamengo e não podemos deixá-los 
nas mãos. Ações como essa lidera-
da pela Lancheteira Guarulhos com 
o apoio dos parceiros do clube Pa-
daria Lais e Frigoplus, trazem um 
suspiro de esperança para o clube. 
Entendemos o momento e espera-
mos que o guarulhense que puder 
abrace essa campanha e ajude o clu-
be a superar o momento atual”, ex-
plicou Caio Soler, presidente da AA 
Flamengo de Guarulhos.

“Estamos muito felizes em par-
ticipar desta ação. Somos solidá-
rios a quem já nos deu muita felici-
dade. O Flamengo fez, e faz, parte 
da nossa história, representando a 
cidade e lá nós temos grandes ami-
gos”, contou Eduardo Bezerra de 
Melo, CEO da Frigoplus.

“Serginho, entramos de cabeça 
nesta ação pois acredito que o esporte 
sempre será a saída para os diversos 
problemas enfrentados no mundo. 
E sou muito solidário ao Flamengo 
Guarulhos. Quero que o clube passe 
por tudo isso e que ele volte a alegrar 
sua torcida e continue honrando o 
nome da cidade dentro e fora de cam-
po”, falou emocionado Flavio Carva-
lho, proprietário da Padaria Lais.

E para saber todos os detalhes da 
ação, basta entrar nas redes sociais 
da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana, da Lanche-
teria Guarulhos, da AA Flamengo 
de Guarulhos, da Padaria Lais e pelo 
WhatsApp 2656-8652.

Bora ajudar!!!

FOTO: DIVULGAÇÃO



ÁRIES: As ações mais destemidas serão fundamentais 
para que você chegue no objetivo que pretende durante 
este dia tão importante para você. 

TOURO: Carregue consigo a esperança, pois coisas 
boas e inimagináveis podem ocorrer. Inclina-se a atingir 
melhores resultados no transcurso de hoje.

GÊMEOS: Seguirá com muito mais regularidade neste 
momento, Tudo devido ao planeta mais excêntrico do 
sistema solar Mercúrio. 

CÂNCER: O seu brio estará extremamente elevado 
durante este dia. Aqueles que te são próximos estarão 
mais ressentidos. 

LEÃO: Iniciará seu dia com tranquilidade, precisa desfru-
tar das grandes oportunidades para servir-se do máximo 
da sua capacidade de conquistar. 

VIRGEM: Com facilidade auferirá o que cobiça, este será 
o seu dia sob prestígio do planeta Mercúrio. O segundo 
planeta tende dominar a sua parte mais austera.
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ESTELIONATO

Cidade do
Vale do
Paraíba

(SP)

Molusco
tido como 
afrodisíaco

Paul
Cézanne,

pintor
francês

Uma das 
esposas de
Lameque
(Bíblia)

Opção aos
óculos, pa-
ra o míope

(pl.)

Labrador,
rottweiller
ou pastor-

alemão
Escritor de
"O Retrato
de Dorian

Gray"

Foco do
programa
"Luz para

Todos"

Rio 
suíço que
deságua 
no Reno

(?) Diego
de La

Vega: o 
Zorro (HQ)

Tecla ao 
lado do F1,

no com-
putador

"A ira (?)
má con-
selheira"

(dito)
Estrutura
tubular

orgânica
(Anat.)

Machado
de (?),

autor de
"Helena"

Espanhóis
islâmicos
batizados
após 1502

A parte
mais

íntima de
um ser

Via oral
(abrev.)

Estado
natal de

Marina Sil-
va (sigla)

Única 
letra com
cedilha

(?)-o-
Peso,

mercado
de Belém

"O (?)",
filme com
Leonardo
DiCaprio

Melindre
exagerado

(pop.)

O maior
dedo da

mão
(Anat.)

"(?) Dizer
Adeus",
sucesso 
dos Titãs

Crime como
a venda de
produtos 

falsificados

Romance
feminista
de Martha
Medeiros

O hemisfé-
rio acima 

do Equador
(abrev.)

Modelo
de carro
criado 

por Ford

Ritmo
musical
cubano

País
asiático
dividido
em 1948

(Hist.)

Unidade,
em inglês
Abrir (?):
desistir

(?) Silva:
atriz e apresentadora

6, em romanos

(?)-up: a 
comédia em

pé (ing.)
Ecoado

Rumar

Entrelaça
(tecido)

Ana Néri, 
enfermeira
Utensílios
eleitorais

Fruto rico em potás-
sio e vitamina C

Local de descanso 
dos tuaregues

Ivan Lins,
cantor

Pista como as de
Monte Carlo, Baku ou
Cingapura

(F1)

Meu, em
italiano

Do (?): ao
contrário

Animal,
mineral e

vegetal, na
Natureza

3/ada — mio. 4/kiwi — unit. 5/stand. 10/oscar wilde.

LIBRA: A gigante do sistema solar conceberá com que 
se distancie de muitos dos que lhe são próximos isso te 
transportará para identificar as adversidades para decidir. 

ESCORPIÃO: Ostentará uma afeição não tão bruta no 
curso deste dia por poucos colegas. O planeta Vênus lhe 
abalará de um jeito bem mais íngreme.

SAGITÁRIO: Viverá com um comportamento mais cortês 
arranjando uma transmutação o seu benévolo carisma 
em um instrumento forte nos afazeres.

CAPRICÓRNIO: Será bastante efusivo neste dia podendo 
modificar seu temperamento em uma mecanismo 
interessante no seu trabalho. 

AQUÁRIO: Terá que sondar mais sua intuição dentro 
da superstição, neste sentido o forte planeta de Urano 
possibilitará esta sua particularidade.

PEIXES: Necessita demonstrar um pouco mais de 
vontade para mudar a situação da qual está lhe deixando 
desconfortável. 
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Quarta edição do Prêmio Guarulhos de 
Literatura 2020 bate recorde de inscrições
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Prêmio Gua-
rulhos de Literatura 2020 
está em sua 4ª edição e só 
cresce a cada ano. Iniciativa 
do escritor Auriel Filho o prê-
mio ganhou voos mais altos 
e hoje é um dos mais citados 
entre editoras, escritores e a 
mídia no Brasil. 

Este ano o prêmio atingiu 
243 obras inscritas em todos 
os gêneros literários, 26 esta-
dos da Federação participaram 
através dos seus escritores e 57 
editoras colaboraram envian-
do livros dos seus catálogos.

Além disso, estados que 
bateram o recorde de inscri-
ções foram: Bahia, Amazonas, 
Pará, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Pernambuco. Em se 
tratando de Guarulhos houve 
um dos maiores percentuais 
de inscrições perdendo apenas 
para a cidade de Porto Alegre.

O prêmio Guarulhos de 
Literatura terá três fases. A 
primeira se dará no dia 31 de 
julho, a segunda em 11 de ou-
tubro e a última no dia 23 de 
novembro onde serão conheci-
dos os vencedores nas catego-
rias: livro do ano, escritor do 

ano e livro de poesia de textos 
inéditos. A premiação para o 
livro do ano e escritor do ano é 
em dinheiro e troféus e a cate-
goria poesia de textos inéditos 
o vencedor será publicado pela 
Editora Patuá de São Paulo.

Segundo Auriel Filho, há 
três ações importantes que 
o prêmio realiza após o con-
curso. A primeira é a doação 
de todos os livros inscritos 
para entidades ou escolas, a 
segunda é fomentar o livro, a 
leitura e a literatura e a tercei-
ra é que o prêmio virou um 
imã que traz para o centro os 
escritores que o público da ci-

dade não conhecia. 
Durante essas quatro edi-

ções surgiram escritores fan-
tásticos como Karla Maria, 
Glauber Soares, Carol Dan-
tas, Talita Salvador, Guilher-
me Maia, Meg Sissant e Ad-
ner Prado que tiveram essa 
visibilidade literária também 
através do Prêmio Guaru-
lhos de Literatura. “A cada 
ano surpresas boas surgem 
e a nossa ideia não é somen-
te fazer um prêmio literário, 
mas sim ajudar a cidade a se 
transformar na capital nacio-
nal da literatura daqui há al-
guns anos”, frisou. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
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ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
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e terreno c casa,preço a 
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99935-6619 Vivo
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Auto. F.: 96314-2035
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da cidade leem a

Os primeiros meses de vida      

Maternidade pet: cuidados durante a gestação e os primeiros meses de vida do filhote
Nascimento da ninhada

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A chegada de 
um filhote, seja de gato ou 
cão, na família é sempre mo-
tivo de grande alegria para 
quem deseja ter um pet. O 
amor humano-animal acon-
tece desde o primeiro contato 
e os benefícios desta relação 
são inúmeros para ambos. 
Mas antes do pet chegar até 
um lar, alguns acontecimen-
tos importantes se iniciam já 
previamente à gestação.

Antes de uma cadela ou 
gata ficar prenha, é impor-
tante que elas estejam sau-
dáveis, e que seu par para 
cruzamento também seja 
igualmente saudável. Trata-
-se de condições essenciais 
para que a ninhada tenha 
um bom começo de vida.

A médica-veterinária e 

gerente de comunicação cien-
tífica da Royal Canin Brasil, 
Natália Lopes, explica alguns 
cuidados e fatos curiosos so-
bre a maternidade pet e a tra-
jetória do desenvolvimento de 
um filhote para que ele cresça 
forte e saudável.        

A gestação de uma gata 
dura, em média, em torno de 
65 dias, embora possa chegar 
a 72 dias. Durante os primei-
ros dois terços da gestação, o 
corpo concentra-se em ganhar 
gordura para desenvolver os 
filhotes e armazenar para a 
produção de leite. No último 
terço, todo peso que ela ga-
nhar é proveniente do cresci-
mento dos gatinhos. Na reta 
final, a fêmea pode apresentar 
mudanças no comportamen-
to, como no apetite. “É comum 

Por volta da quarta semana de vida, os cães já apresentam a visão e audição reativas à luz e ao 
som, respectivamente. Já os gatinhos, na 4ª semana o olfato está totalmente maduro e a audição 
está bem desenvolvida. Na sexta e sétimas semanas, os felinos começam a desenvolver padrões de 
sono de adultos e habilidades motoras.

Durante esse estágio, entre a 4ª e a 8ª semana de vida, ocorre a “janela de imunidade” - quando 
o nível de anticorpos fornecidos através do colostro da mãe já não é mais suficiente para garantir a 
imunidade do filhote, mas também é alto demais para garantir a efetividade da vacinação, ou seja, 
o filhote fica mais vulnerável à doenças. O sono ajuda a fortalecer o sistema imunológico e, portan-
to, garantir que os filhotes tenham um lugar confortável e calmo para dormir é vital. Além disso, 
uma alimentação específica para essa fase de vida é necessária para estimular o desenvolvimento 
de suas defesas naturais e crescimento, através de nutrientes específicos. 

“À medida que crescem, os filhotes podem começar a mostrar interesse pela comida da mãe. 
Com a introdução de alimentos, o processo de desmame começa. A transição entre o leite mater-
no e a nova dieta do filhote deve ser gradual e sob orientação de um Médico-Veterinário”, explica 
Natália.

que a fêmea coma menos nes-
ta fase porque os filhotes aca-
bam comprimindo um pouco 
o estômago”, explica Natália.

Durante a gestação, uma 
boa alimentação é de extre-
ma importância para ajudar 
a garantir a saúde da mãe e o 
bom desenvolvimento dos fi-
lhotes. A Médica-Veterinária 
conta que uma cadela ou gata 
prenha, por exemplo, precisa 
de até 30% a mais de energia 
nesta fase, pois “os nutrien-
tes ajudam na formação do 
feto e na produção do leite”. 
Por isso, é fortemente reco-
mendado que um Médico-
-Veterinário acompanhe todo 
o pré-natal e faça a indicação 
mais apropriada para o mo-
mento e condição de saúde.

Assim que chega ao mun-
do, o grande desafio do filhote 
é tornar-se autônomo para res-
pirar, se aquecer e se alimen-
tar. Para apoiá-lo e dar mais 
conforto à mãe, é importante 
preparar adequadamente a 
caixa de parto. A caixa de par-
to, ou “ninho”, pode ser uma 
caixa plástica ou de outro ma-
terial, revestida com um mate-
rial absorvente descartável ou 
lavável (como jornal em tiras, 
papel toalha, toalhas, tapete 
higiênico) e aconchegante. 
Pode-se disponibilizar mais de 
uma caixa para as gatas muito 
seletivas. O ambiente deve ser 
extremamente tranquilo, livre 
de “curiosos”, além de ter uma 
temperatura agradável e umi-
dade apropriada.

Os filhotes precisam ma-
mar o mais rápido possível 
após o nascimento. Em vez 
de ingerir leite, se nutrem de 
colostro, uma substância pro-
duzida pela mãe que reforça 
e melhora o sistema imuno-
lógico. Outro cuidado im-
portante após o nascimento 
é a pesagem. “Tão logo seja 
possível, é importante pesar 
os filhotes para ter uma ideia 
de sua condição de saúde. O 
peso de nascimento e a taxa 
de crescimento durante as 
primeiras 48 horas são pa-
râmetros-chave para que se 
descreva a condição de uma 
ninhada e possíveis filhotes 
com risco de mortalidade 
neonatal sejam identifica-
dos”, explica Natália.

Os gatos devem nas-
cer com cerca de 2 a 3% 
do peso da mãe, fator que 
sofre influência de acordo 
com a raça, tamanho da ni-
nhada e tempo de gestação. 
Nos primeiros dias, o peso 
aumenta diariamente em 
aproximadamente 10% do 
peso de nascimento, de for-
ma que entre o 7º e 10º dias 
os gatinhos já possam estar 
com o dobro do peso que 
nasceram. Os machos, ge-

ralmente, são mais pesados 
e crescem mais rapidamen-
te. Gatinhos nascem com 
cegueira e surdez temporá-
rias. Eles procurarão a mãe 
para abrigo e nutrição.

Já os cães devem ter en-
tre 1% e 5% do peso espera-
do do adulto no nascimento, 
número que pode variar de 
70 a 700 gramas dependen-
do do porte, raça e sexo do 
filhote. Graças à nutrição 
fornecida pela mãe, ele 
rapidamente começará a 
ganhar peso e o peso que 
o filhote ganha nos primei-
ros dias é determinado pelo 
porte. Normalmente, os fi-
lhotes devem ganhar entre 
5 a 10% do peso por dia nas 
primeiras semanas de vida.

“Um dos grandes mo-
mentos da maternidade é 
a amamentação. Mais que 
um carinho, trata-se de um 
dos cuidados fundamentais 
porque é nesse momento 
que o filhote recebe nutrien-
tes e anticorpos essenciais 
para crescer. A amamen-
tação termina, aproxima-
damente, entre a 3ª e a 8ª 
semana após o nascimento, 
mas o cuidado com a nutri-
ção não”, orienta Natália.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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