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Disque-Denúncia Neste momento, peço ao consumidor guarulhense para incentivar o 
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do seu bairro”, Silvio Alves, presidente da ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Agências da Caixa em SP vão abrir 
mesmo com feriado antecipado

ACONTECE
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Slam do Prego (Poesia de Resistência de Gua-
rulhos), Monique Martins é formada em artes 
cênicas pela Faculdade Paulista de Artes e é 
pós-graduanda em Teatro do Oprimido (pro-
cessos grupais e psicologia social). Ela também 
integra o Conselho Municipal de Cultura, na 
cadeira de literatura, e possui poemas publica-
dos em quatro coletâneas: Slam da Guilhermi-
na (2016), Slam Sofalá (2017), Slam das Minas 
(2018) e Coleção Série Slam - Empoderamento 
Feminino (2019). Para assistir ao seminário pela 
interne acesse https://www.facebook.com/ar-
quivohistoricogru/.

line, do Estado e de alguns municípios, que 
podem ser realizados com agilidade, eficiên-
cia e conforto, pelo computador ou celular. 
Para o superintendente de Projetos Espe-
ciais da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, 
desde o início da pandemia, o Governo de 
São Paulo investe em soluções tecnológicas 
para ampliar a quantidade de serviços digi-
tais e levar facilidades aos celulares de mais 
de 50 milhões de paulistas.

A atriz, arte-educadora, contadora de histó-
rias e poeta Monique Martins é a convidada do 
próximo encontro do II Seminário História(s) da 
Arte e da Cultura em Guarulhos, que acontece 
na próxima quinta-feira (21), às 20h. Iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria 
de Cultura e do Arquivo Histórico Municipal, os 
encontros semanais com artistas e pesquisado-
res guarulhenses são transmitidos online pela 
fanpage do Arquivo Histórico, no Facebook.

Sob mediação de André Okuma, o encontro 
com a ativista cultural tem como foco a poesia 
e a produção literária local. Apresentadora do 

Para falar sobre a importância da música 
no desenvolvimento das crianças, o Papo de 
Plateia Live desta quarta-feira (20), às 20h, 
convida a professora de musicalização infan-
til do Conservatório de Guarulhos, Vaneska 
Barros, e o professor Pedro Paulo Sales, da 
Universidade de São Paulo. Iniciativa da pre-
feitura por meio da Secretaria de Cultura, o 
Papo de Plateia Live é transmitido pelas re-
des sociais das orquestras de Guarulhos no 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/

Os serviços online do programa de aten-
dimento ao cidadão do Governo de São Pau-
lo, pelo portal e novo aplicativo Poupatempo 
Digital, estão mantidos durante o período 
de antecipação de feriados (entre os dias 20 
e 25 de maio). Os atendimentos continuam 
sendo realizados de forma remota, por uma 
equipe de plantão, para atender às necessi-
dades da população.

São mais de 60 opções de serviços on-

Seminário de Arte e Cultura aborda poesia e produção literária 

A importância da música no desenvolvimento das crianças é tema do Papo de Plateia 

Serviços do Poupatempo Digital estão mantidos no período de feriados antecipados

UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Facebook 
(https://www.facebook.com/ojmguarulhos/) 
e no Instagram (https://www.instagram.com/
orquestra.em.casa/).

A partir da ótica da educação musical, Va-
neska Barros e Pedro Paulo Sales conversam 
com o maestro Emiliano Patarra sobre a rele-
vância do ensino de música para potencializar 
o processo de desenvolvimento das crianças 
e a relação que tal ensino estabelece com as 
demais estratégias pedagógicas.

As agências da Caixa Eco-
nômica Federal no estado de 
São Paulo abrirão nos próxi-
mos dias, independentemente 
da antecipação de feriados na 
capital e em várias cidades do 
estado, informou o presidente 
do banco, Pedro Guimarães. 
Segundo ele, o banco funcio-
nará inclusive aos sábados 
para o saque do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras).

“Nosso objetivo é manter 
o equilíbrio. O auxílio finan-
ceiro é fundamental para 60 
milhões de brasileiros”, disse 
Guimarães.

O presidente da Caixa 
apresentou um balanço do pa-
gamento da segunda parcela 
do auxílio emergencial, que 
começou nesta segunda-feira 
(18) para os beneficiários do 
Bolsa Família. Até às 14h des-
ta terça-feira (19), 3,8 milhões 
de brasileiros haviam saca-
do cerca de R$ 3 bilhões nas 
agências do banco, nos caixas 
eletrônicos e em casas lotéri-
cas. Nesta quarta-feira (20), o 
pagamento da segunda parce-
la deve aumentar com o início 

da liberação do segundo lote 
para trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico).

Diferentemente dos inscri-
tos no Bolsa Família, o dinhei-
ro será apenas depositado nas 
contas poupança digitais e só 
poderá ser retirado em espé-
cie de 30 de maio a 13 de ju-
nho, dependendo do mês de 
nascimento do beneficiário.

Até às 14h desta terça, a 
Caixa pagou o auxílio emer-
gencial a 51 milhões de bra-
sileiros, num total de R$ 36,2 
bilhões. O número inclui tanto 
a primeira como a segunda 
parcela. Se for considerada 
apenas a primeira parcela, 51 
milhões de pessoas recebe-
ram R$ 33,2 bilhões.

Segundo Guimarães, a 
Caixa terminará o mês tendo 
pagado o auxílio a 59 milhões 
de brasileiros. Isso porque, de 
hoje até 29 de maio, um grupo 
de 8,3 milhões de pessoas que 
tiveram o benefício liberado 
recentemente estão sacando 
a primeira parcela, conforme o 
mês de nascimento.
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NÃO DÊ PASSAGEM PARA O

CORONAVÍRUS Para
sua proteção use 
sempre máscara

no transporte
coletivo.

facebook.com/guarupass
www.guarupass.com.br

Weintraub diz que governo abrirá consulta
aos estudantes sobre adiamento do Enem

Com recorde de 
óbitos em um dia, 
SP ultrapassa 5,1 mil 
mortes por covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, postou ontem no Twitter 
que o governo abrirá consulta 
aos estudantes que se inscreve-
ram no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) para saber 
se preferem manter a data da 
prova ou adiar por 30 dias.

“O MEC fará uma consulta, 
na última semana de junho, a 

todos os inscritos, através da 
“Página do Participante”, do @
inep_oficial Vamos manter a 
data? Adiar por 30 dias? Sus-
pender até o fim da pandemia? 
O Gov @jairbolsonaro quer 
saber a opinião dos brasileiros! 
Democracia é isso!”, escreveu.

O site oficial do Enem ain-
da não foi atualizado com essas 
informações. Weintraub não 

deu mais detalhes sobre a me-
dida, apenas reforçou que as 
inscrições para o exame deste 
ano terminam na sexta-feira. 
“Neste momento, 4.000.000 de 
brasileiros já se inscreveram 
no #ENEM2020. As inscrições 
vão até sexta-feira. Há um deba-
te sobre seu adiamento. Nosso 
posicionamento é saber a opi-
nião dos principais interessa-
dos, perguntando diretamente 
aos estudantes inscritos”.

A postagem aconteceu ho-
ras depois de o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmar que não irá es-
perar o governo tomar uma 
decisão sobre o adiamento do 
Enem e que deverá pautar o 
tema na Casa, logo na sequên-
cia, do projeto ser votado hoje 
pelo Senado. Para Maia, essa 
é uma demanda que vem de 
todo o Brasil.

“Se o Senado votar, eu vou 

votar. Se o governo não deci-
dir na tramitação do projeto 
entre o Senado e a Câmara, eu 
vou votar. Vou pensar os pro-
jetos dos deputados e votar 
tudo junto e vamos promul-
gar a decisão do Congresso 
Nacional, espero que o gover-
no possa decidir antes”, afir-
mou o presidente da Câmara.

Se Câmara e Senado apro-
varem um projeto de decreto 
legislativo (PDL) não há neces-
sidade de a proposta ir à sanção 
presidencial e pode ser promul-
gada pela Congresso Nacional. 
Na Câmara, um grupo de par-
lamentares criou um PDL para 
adiar a data da prova assinado 
pelos deputados Professor Is-
rael Batista (PV-DF), Tabata 
Amaral (PDT-SP), Eduardo Bis-
marck (PDT-CE), Célio Studart 
(PV-CE), Danilo Cabral (PSB-
-PE), Raul Henry (MDB-PE) e 
Tereza Nelma (PSDB-AL). 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Estado de 
São Paulo chegou ontem a 
5.147 mortes pelo novo co-
ronavírus, com 324 mortes 
confirmadas nas últimas 
24 horas. É o maior aumen-
to já registrado de um dia 
para outro. O estado tam-
bém totaliza 65.995 casos 
confirmados da covid-19, 
com um ou mais pessoas 
infectadas em 479 cidades. 
Foi registrada pelo menos 
uma vítima fatal em 219 
municípios.

Há 9,5 mil pacientes 
internados em São Pau-
lo, sendo 3.659 em UTI e 
5.902 em enfermaria. A 
taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI reservados para 
atendimento a covid-19 é 
de 71,4% no Estado de São 
Paulo e 88% na Grande São 
Paulo. 
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Guarulhos não antecipará feriados municipais Hospital Pimentas Bonsucesso registra 
137 altas de pacientes de covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura deci-
diu que não vai aderir à anteci-
pação dos feriados estabelecida 
pela capital para esta quarta-
-feira e quinta-feira. Segundo o 
prefeito Guti, a cidade seguirá 
a determinação estadual, caso 
seja aprovado, para a próxima 
segunda-feira (25). Neste mo-
mento, descarta também a an-
tecipação de dois feriados mu-
nicipais para os próximos dias 
26 e 27 (terça e quarta-feiras da 
semana que vem).

“Não tem tempo hábil para 
elaboração de projeto de lei e 
votar na Câmara. Além dis-
so, não conseguimos dialogar 
com setores como comércio e 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início 
da pandemia de coronavírus 
o Hospital Municipal Pimen-
tas Bonsucesso (HMPB), em 
Guarulhos (SP), administra-
do pela Organização Social 
de Saúde IDGT, já atendeu 
234 pacientes internados com 
suspeita de covid-19. Destes, 
137 tiveram alta, já que foram 
considerados curados da do-
ença. A unidade registrou 25 
mortes, enquanto que 81 pes-
soas seguem em tratamento.

O número de altas cor-
responde a 58,5% do total de 
internados, com um índice de 
óbitos de 10,6%. Ainda segun-
do os números do Hospital 
Pimentas, se forem conside-
rados apenas os casos que ti-
veram resultado positivo para 
covid-19, o índice de cura é 
ainda maior. Dos 234 interna-
dos, 104 tiveram a confirma-
ção. Destes, 66 tiveram alta, o 
que corresponde a 63,5%.

Segundo os médicos José 
Carlos Carvalho e Radir Sa-
bino, diretores técnico e clíni-
co do HMPB, respectivamen-
te, o sucesso do trabalho está 

pautado na sintonia direta 
entre a Secretaria Municipal 
da Saúde e a Prefeitura de 
Guarulhos neste momento 
de crise. “Reservamos 23 lei-
tos de terapia intensiva para 
os casos de Covid-19, além 
de outros 15 na enfermaria. 
Desde o final de fevereiro, 
intensificamos a busca por 
EPIs (equipamentos de prote-
ção individual) no mercado, 
criamos um protocolo espe-
cífico para o coronavírus no 
hospital e treinamos nossas 
equipes para atender adequa-
damente os casos suspeitos e 
confirmados”, explicam.

Neste momento de pan-
demia, o Hospital Pimentas 
tem trabalhado não somente 
em parceria com o municí-
pio, mas com o estado de São 
Paulo para que nenhum caso 
deixe de ser atendido. “Todas 
essas medidas têm garantido 
a recuperação da maioria dos 
pacientes e a proteção dos 
nossos médicos, enfermeiros 
e demais integrantes do cor-
po clínico e administrativo”, 
explica Carvalho.

SIGA-NOS NO
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Câmara aprova PL da prefeitura sobre adequação de cargos comissionados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Câmara Municipal aprovou, em sessões extraordinárias nesta terça-feira (19), o PL 
3964/2019, do Executivo, que altera dispositivos da Lei 7.549/2017 no que se refere aos cargos de 
assessoramento, de livre provimento em comissão. A iniciativa passou pelos dois turnos de discus-
são e votação, portanto, segue para a sanção do prefeito Guti.

Na justificativa do projeto, a prefeitura afirma que a proposta “limita-se a realizar adequações 
nas atribuições e distribuição dos cargos criados pela Lei nº 7.549, de 2017, alterando a denomina-
ção dos cargos de Assessor de Diretoria e de Gestor de Políticas Municipais, não havendo criação 
de novos cargos e não existindo qualquer aumento de despesas com pessoal, mantidas as demais 
disposições estabelecidas na Lei em questão”.

O presidente da Casa, Professor Jesus (Republicanos), convocou sessão extraordinária para a 
próxima terça-feira (26), às 11h, com o intuito de deliberar diversos projetos de autoria dos parla-
mentares da Câmara, que não foram apreciados na pauta do dia 12 de maio. Em decorrência da 
pandemia do coronavírus, as Sessões estão sendo realizadas de maneira virtual e transmitidas ao 
vivo pela TV Câmara, por meio do seu canal do Youtube ou pelo site da Câmara de Guarulhos.

indústria, além das lideranças 
religiosas no caso do feriado 
de Corpus Christi. Nossos 
técnicos também acreditam 
que as pessoas vão sair mais 
de casa com os feriados o que 
prejudicará ainda mais a pan-
demia que estamos enfrentan-
do”, disse o prefeito durante 
live ontem nas redes sociais.

O Boletim Epidemiológico 
divulgado ontem pela Secreta-
ria Municipal da Saúde mostra 
que Guarulhos registra 1.371 
casos confirmados de corona-
vírus e 174 mortes decorrentes 
da doença, com a confirmação 
de três falecimentos que ocor-
reram nos meses de março (1 

óbito) e abril (2), sendo dois ho-
mens, de 64 e 66 anos, e uma 
mulher de 83 anos. Há ainda 
123 mortes e 1.954 casos em 
investigação. Os dados tam-
bém apontam que, dos 5.912 
casos notificados, 2.587 foram 
descartados e, das 382 mortes 
suspeitas, 85 tiveram a causa 
descartada para o novo coro-
navírus.

A respeito da taxa de ocu-
pação dos leitos de UTI dos 
hospitais municipais, o índice 
baixou de 73,08% para 61,54%, 
sem contar os dez leitos do 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru), que estão 
ocupados. No local também 
estão internadas 23 pessoas 
nos leitos de enfermaria, en-
quanto outras quatro estão 
em observação. Nos hospitais 
estaduais a taxa de ocupação 
voltou a 100%. No geral, Gua-
rulhos registra uma leve que-
da de 86,36% para 84,85% dos 
leitos de alta complexidade e 
de 63,77% para 57,97% dos lei-
tos de enfermaria destinados a 
pacientes com covid-19. 

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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TEM SERVIDOR MORRENDO, PREFEITO GUTI
Vossa Excelência terá que responder por isso!

Saiba o funcionalismo e saiba o 
povo de Guarulhos: Desde março, nos-
so Sindicato alerta o governo que a Covid-19 
contaminaria Servidores da Saúde e outros 
profi ssionais cujas funções os colocam em 
contato com a pandemia.

O Sindicato fez o que segue: a) Diversas 
reuniões com a Prefeitura e a Proguaru; b) 
Enviamos mais de 10 ofícios ao governo. 
Nas reuniões e nos ofícios sempre pleiteamos 
EPIs, produtos de higiene, afastamentos e/ou 
outras medidas protetoras da saúde e da vida. 
Sem solução, tivemos que ir à Justiça (Leia 
relatório abaixo).

Lamentavelmente, o governo se omitiu e 
hoje já tem Servidor morrendo por causa dis-
so. O senhor prefeito sabia desse risco, mas 
preferiu negar o afastamento dos vulneráveis.

AS DEMANDAS
PRIMEIRA: dia 8 de abril, conseguimos 

vitória no Tribunal de Justiça de SP relativa a  
EPIs (Equipamento de Proteção Individual) 
aos Servidores. O TJ deu cinco dias para 
manifestação da Prefeitura.

SEGUNDA: dia 16 de abril, o Stap con-
seguiu junto à 10ª Vara do Trabalho forneci-
mento de EPIs também para os Servidores da 
Proguaru (lotados na Secretaria de Saúde). 

TERCEIRA: dia 22 de abril, conseguimos 
na 13ª Vara da Justiça do Trabalho em Gua-
rulhos o fornecimento de EPIs e produtos 
de higiene para companheiros dos Serviços 
Essenciais na Saúde, Segurança Pública. 
Desenvolvimento e Assistência Social, Serviço 
Funerário e Defesa Civil.

QUARTA: em 24 de abril, conseguimos 
na Justiça do Trabalho o afastamento de 
Servidores acima dos 60 anos, portadores de 
doença crônica, além de gestantes e lactantes.

QUINTA: dia 5 de maio, a Prefeitura foi à 

DENUNCIE
 AO STAP

TEM SERVIDOR MORRENDO, 
Saiba o funcionalismo e saiba o Justiça onde conseguiu que os afastamentos 

cobrissem só os celetistas. Ou seja, discri-
minou os Estatutários, que são a imensa 
maioria do funcionalismo.

SEXTA: dia 7 de maio, a Prefeitura sus-
pendeu na Justiça o afastamento de todos. 
Repetimos: o afastamento de todos os Servi-
dores nos serviços essenciais. Ou seja, expôs 
a risco a vida de imenso contingente. Com 
isso, empurrou idosos, doentes e outros vul-
neráveis para as fi leiras do risco e da morte.

Paralelamente a reuniões, ofícios e a 
demandas judiciais, o Stap venceu a resis-
tência do governo e garantiu, dia 30 de abril, 

abono/emergência de R$ 1 mil a Servidores 
que atuam na linha de frente do combate à 
Covid-19. Esse abono benefi cia Servidores 
da Prefeitura e também da Proguaru. 

PREFEITO GUTI: O senhor sabia do risco 
a esses Servidores. O governo poderia ter 
contratado, emergencialmente, pessoal pra 
substituir os vulneráveis. Com isso, haveria dois 
ganhos: 1 - Para os vulneráveis - que teriam a 
saúde e a vida poupadas; 2 - Para nosso povo 
- que contaria com serviços e Servidores em 
área tão fundamental à vida humana. 

JUSTIÇA - O Sindicato segue no TST, 
buscando os afastamentos.

Falta EPI? Denuncie! Faltam profi ssionais? 
Denuncie! Faltam condições de trabalho? Denuncie! 

www.stapguarulhos.org.br 

“Em nome da diretoria do Sindicato, lamento profundamente o ado-
ecimento e a morte de Servidores expostos à Covid-19. Externo meu 
abraço solidário a seus familiares. Quanto ao sr. prefeito, repudio sua 
resistência em liberar Servidores, fato que agravou os riscos à saúde 
e, por consequência, levou a dois falecimentos. Ante essa tragédia, o 
Stap intensifi cará as visitas às repartições da Saúde. Informaremos 
a categoria. A decisão dos trabalhadores será acatada. Vida acima 
de tudo. Justiça acima de todos!” 

Pedro Zanotti Filho - Presidente do Stap
pedro@stapguarulhos.org.br

Rede Fácil já realizou mais de 13 mil atendimentos 
por e-mail e telefone no período de isolamento social
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão re-
alizou, de 23 de março a 8 de 
maio, um total de 13.576 aten-
dimentos por e-mail e telefone. 
Todas as unidades do Fácil es-
tão com seu atendimento pre-
sencial suspenso por tempo 
indeterminado como forma de 
prevenção à covid-19.

Dos atendimentos, 10.345 
foram realizados por e-mail e 
3.231 por telefone. Alguns as-
suntos devem ser resolvidos 
prioritariamente por e-mail, 
já que existe a necessidade da 
juntada de documentos e enca-
minhamento para o órgão, que 
dará sequência à solicitação.

Os funcionários, em siste-
ma de rodízio e teletrabalho, es-
tão realizando os atendimentos 
à população pelo telefone (11) 
2475-8651, das 8h às 17h, ou 
pelo e-mail atendimentofacil@
guarulhos.sp.gov.br.

De acordo com a gerên-
cia da rede, os serviços mais 

solicitados são atualização de 
boletos, segunda via de IPTU, 
certidões negativas, certidões e 
informações mobiliárias.

De acordo com Paulo Baban 
Pina, diretor de Atendimento 
ao Cidadão, o contato por esses 
canais tem se mostrado muito 
eficiente. “Estamos conseguin-
do atender muito bem todas 
as solicitações que chegam até 
nós. O tempo médio de respos-
ta por e-mail, por exemplo, é de 
até um dia útil já com a reso-
lução do problema ou encami-
nhamento para o departamen-
to responsável”, afirma.

Diversos serviços do Fácil 
estão disponíveis de forma on-
line, como emissão de guias de 
tributos municipais e certidões. 
Para acessar o site é preciso 
primeiro entrar em www.gua-
rulhos.sp.gov.br e clicar na aba 
Serviços, através da qual apa-
recerá a opção Portal do Fácil 
e diversas outras. Ao entrar no 
portal é possível procurar por 

qualquer serviço no campo de 
busca. É importante lembrar 
que, para utilizar os serviços do 
Portal do Fácil, deve-se utilizar 
o navegador Google Chrome e 
desabilitar os pop-ups.

PEVs abertos recebem somente resíduos da 
construção civil neste momento de pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os 12 Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs) 
que permanecem em fun-
cionamento estão receben-
do apenas entulho, que são 
os restos da construção ci-
vil, como argamassa, pisos, 
areia, blocos, entre outros 
materiais. A restrição quanto 
ao recebimento dos demais 
recicláveis, como plástico, 
isopor, móveis velhos, papel, 
papelão, vidro, alumínio etc., 
ocorre em decorrência das li-
mitações impostas pela pan-
demia de Covid-19, que exi-
giu a redução das equipes de 
atendimento e o consequente 
fechamento momentâneo de 
oito PEVs e também das cen-
trais de reciclagem da cidade.

Os PEVs que permane-
cem abertos são Gopoúva 
(rua Nadir, 34), Paraventi (rua 
Apolônia Vieira de Jesus, 91), 
Continental (rua Valdimiro L. 
Pessoa, 655), Vila Galvão (rua 

Ipiranga, 543), Torres Tibagy 
(rua Ouvidor, 337), João do 
Pulo (rua São Tomás de Aqui-
no, 61), Fortaleza (rua Medeia 
E. Mariano, 311), Santos Du-
mont (estrada do Saboó, 795), 
Presidente Dutra (avenida 
João Bassi, 707), Jurema (rua 
Jacutinga, 470), Inocoop (ave-
nida Francisco Xavier Correia, 
489) e Cabrália (rua Cabrália, 
100). Em todos os endereços 
o atendimento acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 8h15 
às 16h, e aos sábados das 8h15 
às 15h30. 

Cada cidadão pode dei-
xar gratuitamente no PEV 
mais próximo até 1 m³ de 
entulho por dia, o equiva-
lente a 20 sacos de 50 litros. 
A Secretaria de Serviços Pú-
blicos alerta que o despejo 
irregular de materiais em 
vias públicas, praças e ter-
renos é passível de multa e 
apreensão de veículo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Neste momento, peço ao 
consumidor guarulhense para 
incentivar o comércio local

Meu primeiro ano à frente da As-
sociação Comercial e Empresarial de 
Guarulhos não poderia ser mais desa-
fiador. As prioridades definidas para 
o crescimento da entidade precisaram 
ser rapidamente redefinidas, para uma 
atuação de socorro aos comerciantes, 
prestadores de serviço, profissionais 
liberais e industriais associados à ACE. 
Tudo por conta da pandemia do novo 

coronavírus, que tem deixado um rastro 
de destruição na saúde pública e preju-
dicado a economia em todo o mundo.

Em Guarulhos, a situação é a mesma. 
Dois meses após a adoção de medidas res-
tritivas no Brasil, sob as orientações de au-
toridades sanitárias como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), ainda busca-
mos agir para minimizar o impacto nega-
tivo no setor produtivo da cidade, afetado 
pelo impedimento de boa parte das ativi-
dades econômicas no nosso município. 
Seguimos firmes, mantendo o protagonis-
mo e a representatividade.

Além do programa permanente de 
incentivo ao comércio local, o “Compre 
em Guarulhos”, nossa entidade implan-
tou diversas ações com o objetivo de 
poupar os reflexos negativos de uma 
das maiores crises de todos os tempos. 
Porém, mesmo assim, o baque para os 
empresários é muito grande.

Tenho conversado com alguns de 
nossos associados para entender como a 
Covid-19 prejudicou os seus negócios. Es-
tamos quase na metade de 2020 e duas da-
tas comemorativas, Páscoa e Dia das Mães, 
que poderiam ter sido excelentes para o 
comércio, registraram quedas acentuadas 
nas vendas em relação ao ano anterior.

Integrante do Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACE-Guarulhos, Marí-
lia Lima é empreendedora e proprietária 
da confeitaria Doce Pedido, localizada no 

Macedo. Apesar de ter aceitado encomen-
das online durante a Páscoa, Marília viu 
seu faturamento cair neste ano. “Infeliz-
mente, foi uma Páscoa bastante difícil”, 
disse ela, que teve queda de clientes por 
causa da insegurança que eles estão em 
gastar neste momento. Nesse cenário, se-
gundo Marília, as pessoas deixam de com-
prar o que não é um produto de primeira 
necessidade.

O depoimento de Marília vai ao en-
contro com o levantamento divulgado 
pela Boa Vista SCPC, empresa parceira 
da nossa associação. Segundo a entida-
de, na comparação com o ano passado, 
as vendas recuaram 33% na Páscoa em 
todo o Brasil.

Com o Dia das Mães – considerado o 
“segundo Natal”, tamanha a importância 
da data para o setor comercial – não foi 
diferente. Dono da floricultura Beatriz 
Flores e Decorações, na Vila Augusta, João 
Ferreira Filho também sentiu os impac-
tos da quarentena. “Não vou dizer que 
as vendas foram ruins, mas poderiam ter 
sido bem melhores”, afirmou. Por causa 
da incerteza, nosso associado disse que 
não se preparou da forma adequada para 
atender a demanda, como havia feito nos 
anos anteriores. Uma pena porque o Dia 
das Mães é a melhor data do ano para seu 
setor de atividade.

São declarações tristes e preocupantes 
para a nossa cidade. Ainda mais depois 
de o jornal Folha de S. Paulo ter divulga-
do um dado alarmante, no último dia 15 
de maio, com base em números do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o desemprego aumentou em to-
das as regiões do Brasil durante o primei-
ro trimestre, período em que a economia 
começou a sentir os impactos da chegada 
do novo coronavírus.

Logo mais estaremos em junho, perí-
odo das tradicionais festas juninas e do 
Dia dos Namorados. Historicamente, seria 
mais um excelente momento para os co-
merciantes. Porém, diante da pandemia, 
imagino que as vendas não serão tão boas, 
a exemplo do que aconteceu com a Páscoa 
e o Dia das Mães.

Neste momento, peço ao consumidor 
guarulhense para incentivar o comércio 
local. Quem puder, compre do seu vizinho 
e dos estabelecimentos do seu bairro. Não 
deixe que os pequenos empresários fe-
chem as portas. Aos comerciantes, coloco 
novamente todas as soluções da ACE-Gua-
rulhos à disposição. Se você tiver alguma 
dificuldade, procure a nossa equipe. Esta-
mos trabalhando em sistema de agenda-
mento para amparar os associados nesse 
momento tão difícil.

Unidos, vamos superar todas essas 
dificuldades. Juntos, somos muito mais 
fortes!

Páscoa e Dia das 
Mães de dificuldades 
para os associados

PONTO
DE VISTA

Presidente da ACE-Guarulhos

SILVIO ALVES



ÁRIES: Permita que a naturalidade faça a sua magia 
durante este maravilhoso dia. Surpresas maravilhosas 
podem vir a acontecer. 

TOURO: Velhos ideais estarão presentes para que você 
evolua nos mais diversos sentidos. Com grandes energias 
você superará qualquer adversidade.

GÊMEOS: As novas ideias trarão um bom grau de evolu-
ção na sua vida, necessitando de uma excelente reflexão. 
Com indiscrição atingirá o crescimento. 

CÂNCER: Com um stress mais elevado do que o habitual, 
sentirá uma espécie de furor interno. A anarquia pode ser 
uma boa forma de você reavaliar as coisas complexas. 

LEÃO: Necessita de uma precisão cirúrgica para poder 
seguir em frente e comandar as rédeas da sua vida. 
Mesmo assim não abandone o seu lado engenhoso.

VIRGEM: Apure a seu sentido mais perceptivo para 
avançar em diversos campos na sua vida. O gigante azul 
Netuno irá encobrir todo o seu poder de comunicação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Convencer as pessoas será vital no intuito de con-
seguir ganhar o que tanto deseja. Faça dessa sua virtude 
uma habilidade para aconselhar as pessoas.

ESCORPIÃO: O sentimento de apego além da conta 
que toma você hoje, dificultará das pessoas na sua vida. 
Variar um pouco será muito bom.

SAGITÁRIO: Terá uma passagem forte de Júpiter seu 
planeta regente. Irá levantar um pouco sua autoestima. 
Não deixe os outros fazer por si o que é de sua alçada. 

CAPRICÓRNIO: Sem o menor problema para assumir os 
riscos de forma sensata e sem titubear neste belo dia. O 
desenvolvimento do planeta Marte facilitará a sua vida. 

AQUÁRIO: Na dúvida você deve resolver tomar uma 
decisão o mais rápido possível para evitar problema. 
Antigos projetos demandam uma boa força de vontade.

PEIXES: Pode apresentar uma característica de alguém 
com um forte abatimento neste dia. Todo sentimento que 
guarda no seu coração será emanado com força.

HORÓSCOPO

 

7Quarta-feira, 20 de maio de 2020
www.fmetropolitana.com.br VARIEDADES

CLASSIFICADOS

Oportunidade

NEGÓCIOS

Vende-se

IMÓVEIS

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

Sítios e Chácaras

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

CHÁCARA TAPERA 
GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
Luz. R$ 110 mil. Aceito. 
Auto. F.: 96314-2035

VENDO 
Elevador automotivo trifásico 
capc 2000 kg , R$ 2.500,00. 
F.: 98361-9146

SERVIÇOS

Relax

LIZA 
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
final. Na boca Completinha. 
F.: 98246-1580.

EMPREGO

Contrata-se

EMPRESA ADMITE  
Auxiliar de escritório 
residente próximo Vila 
Galvão – Guarulhos 
SP. Enviar curriculum 
para e-mail rhpaulista@
lajespaulista.com.br.

MIRAGENS BAR      
Admite moças c/ ou s/ exp.  
ót. amb. de trab. pagto. 
diário F.: 2407-8772

IMÓVEL  
rua da Penha - 127 - Macedo 
- 1300 mts – R$ 2.600 
(dois milhões e seiscentos 
mil). No local funciona um 
estacionamento que paga 
4.500 reais/mês! F: (11) 4372-
9006 e (11) 94805-7644.

CASA TÉRREA  
3 dormitórios, 1 suíte, 3 vagas 
de garagem. 205 metros 
construídos. 250 metros de 
terreno. R$ 300 mil reais. Rua 
Urussanga, 60 - Vila Izabel. 
F. (11) 4372-9006 e (11) 
94805-7644.

IMÓVEL 
apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts! R$ 340 mil! Rua 
Consul Orestes Correa - 295 
– Macedo. F. (11) 4372-9006 
e (11) 94805-7644.

IMÓVEL TATUAPÉ          
fotos e vídeos! 9.700 mts! R$ 
5 mil reais o metro! Incluir os 
telefones. F. (11) 4372-9006 e 
(11) 94805-7644.

or nt omsa iaG

Toda

Feira
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Solução
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BANCO 34

Vocativo
usado em
poemas

clássicos

Percurso 
traçado pe-
lo Google

Maps

Fósforo
(símbolo)

Preposição
que indica
 limite de

tempo
Alain

Ducasse,
chef e 

empresário

A higiene 
incentiva-

da pelo
dentista

Região do
corpo que
recebe o
peeling

Ex-técnico
do Palmei-
ras (2017)

Loja "ofi-
cial" para
a revisão
de carros

Corante
usado em

roupas
jeans

Incômodo
crônico
da fibro-
mialgia

Ano, em
francês

Mineral que
ajuda na
defesa do 
organismo

Cerveja
de alta

fermenta-
ção (ing.)

Expressão
típica dos
mineiros

Ave semi-
aquática

de pernas 
compridas

Mamífero 
que "ri" (pl.)

Sentido
da pele

As ações do vilão,
nas histórias

Luminosidade natural
que inspira poetas

Luz de
letreiros

(?) Simone,
cantora

Recomen-
dação mé-
dica para

evitar
pedras
nos rins

Que 
causa pena

Compositor
de "Con-
versa de

Botequim"

Moeda criada em
1994, no governo de

Itamar Franco

Cidade paulista dos
objetos gigantes

Obrigação de
empresas com o IR

Mantra
"solar"

Cidade
onde

nasceu a política de
"pão e circo" (Ant.)

Capacidade de gran-
des empreendedores
Cetáceo

agressivo
Osso do

antebraço

A tarefa 
ideal, para
o relapso

Cada ambi-
ente deco-
rado pelo
design de
interiores

Líquido
poli-insa-
turado e
rico em

ômega 3, 
extraído de
semente 

Muito

Brincadeira
como a
piada "é
pavê ou

pra
comer"

IRRS
NOELROSA
GATINO

DEPLORAVEL
SRAIE
TROCADILHO

TÃOITUD
COMODOATE

DAEORAL
EACUCTI

FACILNEON
GUANILH

AUTORIZADA
UAIANOÇ

SARACURA

2/an. 4/nina. 5/cútis — zinco. 8/noel rosa — saracura.
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dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular


