
Ministério da Saúde libera cloroquina 
para pacientes com coronavírus
Pasta formalizou ontem novo protocolo de utilização do medicamento que passa a orientar uso desde o primeiro dia de sintoma 
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Após ser demitida por Bolsonaro, 
Regina Duarte fala em ‘ambiente 
raivoso’ do setor cultural

ACONTECE
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“Com essa medida, São Paulo pratica-
mente dobra o número de leitos dispo-
níveis para o atendimento aos pacientes 
com coronavírus”, comentou o governador. 
“Em vinte dias, todos os leitos deverão es-
tar implantados e operacionalizados. Até 
no máximo, 11 de junho”, garantiu o Gover-
nador sobre a medida recomendada pelo 
Centro de Contingência do Coronavírus do 
Estado de São Paulo, dada a incidência do 
número de pessoas infectadas.

fotografias ou desenhos encontrados na in-
ternet, que já podem ser publicadas no Ins-
tagram da Subsecretaria de Acessibilidade 
e Inclusão (@acessibilidadeguarulhos). A 
pessoa poderá escolher a imagem de sua 
preferência e copiar, de dentro da sua casa 
e com os itens disponíveis, a ação da foto, 
com roupas, acessórios, objetos e animais.

O governador João Doria anunciou on-
tem que o Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria da Saúde, vai con-
tratar 4.500 leitos totais da rede privada de 
saúde, sendo 1.500 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para atendimento ex-
clusivo de pacientes com casos suspeitos 
ou confirmados. O Estado de São Paulo ti-
nha 3.500 leitos de UTI no SUS. Depois do 
surgimento da pandemia do coronavírus, 
são 1.624 novos leitos habilitados.

Reunir o setor de produção audiovisual 
em debates para buscar novos caminhos e 
soluções para a ampliação de recursos e ge-
ração de renda. Na próxima sexta-feira (22), 
às 19h, a Prefeitura de Guarulhos apresenta 
o Seminário Audiovisual, série de encontros 
online com empresários, produtores e artis-
tas de todo o Brasil para discutir os avanços 
da política pública de atividade audiovisual 
na cidade. Iniciativa da Secretaria de Cultura, 
por meio da Divisão do Audiovisual, os en-
contros serão transmitidos pela fanpage da 
Guarulhos Film Commission no Facebook, 
disponível no link https://www.facebook.
com/grufilmcommission/.

A prefeitura promove mais uma edição 
do Desperte seu Olhar Inclusivo, ação in-
terativa para que pessoas com deficiência 
(PCD) possam se transformar em seus per-
sonagens favoritos de filmes, desenhos, 
obras de artes ou o que quiserem ser atra-
vés da criatividade e da fotografia.

A ideia é reproduzir imagens utilizando 

SP vai contratar 4.500 leitos da rede privada para atender coronavírus

Cultura apresenta Seminário Audiovisual na próxima sexta-feira 

Prefeitura promove ação interativa com pessoas com deficiência 

Os encontros são mediados pelo cineasta 
Tico Barreto, produtor executivo e responsá-
vel pela Guarulhos Film Commission. Nesta 
edição, o Seminário Audiovisual apresenta o 
tema “Cidades Possíveis / Audiovisual e Ge-
ração de Renda / Cultura e Saúde” e recebe 
como convidado o diretor de TV Edu Peres. 
Peres é guarulhense e foi diretor da TV Glo-
bo por 19 anos. Ele trabalhou em programas 
como Caldeirão do Huck, Mais Você, Encon-
tro com Fátima Bernardes, Planeta Xuxa, Es-
quenta com Regina Casé, Vídeo Show, Sítio 
do Picapau Amarelo, Brava Gente, No Limite, 
BBB, Show da Virada, Criança Esperança e 
em transmissões do Carnaval. 

A ex-secretária de Cul-
tura Regina Duarte usou 
sua conta oficial no Ins-
tagram para dizer que vai 
“lutar sempre por escapar 
do ambiente raivoso que 
acomete parte do setor 
(cultural)”. Após sema-
nas de um processo de 
“fritura” por parte do go-
verno Jair Bolsonaro, Re-
gina foi demitida ontem 
e anunciada como nova 
presidente da Cinemateca 
Brasileira, em São Paulo. 
Nenhum dos atos foi ain-
da oficializado.

Segundo Regina Duarte, 
existe “um grupo que tra-
balha quotidianamente não 
para construir nada mas 
para separar os criadores 
de arte, impondo o atraso, 
impedindo a conexão de 
todos”. Ela não citou nomes 
ou apontou ações nesse 
sentido, porém.

Regina Duarte relatou 
que sente falta de sua fa-

mília, mas para que ela 
possa continuar contri-
buindo com o Governo e 
a Cultura Brasileira assu-
mirá, em alguns dias, a Ci-
nemateca em SP”, diz um 
post nas redes sociais do 
presidente Jair Bolsonaro 
desta quarta-feira, 20. Foi 
prometido ainda que “nos 
próximos dias, durante a 
transição, será mostrado 
o trabalho já realizado 
nos últimos 60 dias”.

No curto período em 
que ficou na Secretaria 
Especial da Cultura, Re-
gina não apresentou ne-
nhum plano ou projeto 
para o setor, e também foi 
cobrada por isso.

Nesta quarta-feira, Re-
gina disse ainda que assu-
mir a Cinemateca é um “so-
nho de qualquer pessoa de 
comunicação, audiovisual, 
cinema e teatro”. O cargo 
é subordinado ao que ela 
ocupava anteriormente.
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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

Saúde divulga novo protocolo para uso da cloroquina contra covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após a recusa de 
dois ministros da Saúde, que 
optaram por pedir demissão 
para não assinar o documento, 
coube ao general Eduardo Pa-
zuello, que assumiu a pasta de 
forma interina, liberar a cloro-
quina para todos os pacientes 
de covid-19. Em documento 
divulgado ontem, a pasta for-
maliza o novo protocolo de 
uso do medicamento e passa 
a orientar a prescrição da subs-
tância desde o primeiro dia de 
sintoma da doença.

A orientação do ministério 
é pela prescrição de cloroqui-
na ou sulfato de hidroxiclo-
roquina, ambas combinadas 
com azitromicina, mesmo 
para casos leves. As doses dos 
medicamentos se alteram con-
forme o quadro de saúde. O 
documento avisa que cabe ao 
médico prescrever e que o pa-
ciente deve assinar um termo 
de “Ciência e Consentimento” 
sobre o uso da droga.

O protocolo inclui declarar 
conhecer que o tratamento 

pode causar efeitos colaterais 
que podem levar à “disfunção 
grave de órgãos, ao prolonga-
mento da internação, à incapa-
cidade temporária ou perma-
nente, e até ao óbito.”

“Apesar de serem medica-
ções utilizadas em diversos 
protocolos e de possuírem ati-
vidade in vitro demonstrada 
contra o coronavírus, ainda 
não há meta-análises de en-
saios clínicos multicêntricos, 
controlados, cegos e randomi-
zados que comprovem o be-
nefício inequívoco dessas me-
dicações para o tratamento da 
covid-19. Assim, fica a critério 

do médico a prescrição, sendo 
necessária também a vontade 
declarada do paciente”, diz um 
trecho do documento.

Nesta manhã, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou pelas 
redes sociais que o novo pro-
tocolo da cloroquina é uma 
“esperança” e lamentou as 
mortes pela covid-19. “Dias 
difíceis. Lamentamos os que 
nos deixaram. Hoje teremos 
novo protocolo sobre a clo-
roquina pelo Ministério da 
Saúde. Uma esperança, como 
relatado por muitos que a usa-
ram. Que Deus abençoe o nos-
so Brasil”, escreveu.

Tubaína
O lamento do presidente ocorreu após ele ter brincado nesta 

terça na entrevista com o uso da cloroquina, que foi uma das 
divergências que pesaram para o pedido de demissão do então 
ministro Nelson Teich na semana passada. “Quem é de direita 
toma cloroquina, quem é de esquerda, Tubaína”, disse Bolsonaro. 
O uso ampliado da cloroquina também foi motivo de divergên-
cia entre Bolsonaro e o antecessor de Nelson Teich na pasta da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
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MEC anuncia adiamento 
do Enem 2020
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) e o Ministério 
da Educação (MEC) decidi-
ram ontem pelo adiamento 
da aplicação das provas nas 
versões impressa e digital do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). As datas se-
rão adiadas de 30 a 60 dias 
em relação ao que foi pre-
visto nos editais. A informa-
ção é do próprio Inep e está 
publicada em nota no site 
do Instituto. As datas ini-
cialmente previstas para os 
exames eram dias 1º e 8 de 
novembro para a versão im-
pressa e 22 e 29 de novem-
bro a digital.

No comunicado, o Inep 
diz que a decisão levou em 
conta as demandas da socie-
dade e as manifestações do 
Poder Legislativo em razão 
do impacto da pandemia do 
novo coronavírus. 
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Guarulhos e China trocam experiências em 
cooperação no enfrentamento à covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Representantes 
das secretarias de Gover-
no e da Saúde da Prefeitura 
de Guarulhos e autorida-
des e médicos da cidade de 
Yiyang, na China, realizaram 
uma videoconferência nesta 
terça-feira (19) para promo-
ver a troca de experiências e 
conhecimentos sobre o novo 
coronavírus e compartilhar 
políticas públicas voltadas ao 
seu combate.

A ação online foi viabiliza-
da graças à Câmara de Desen-
volvimento Econômico e Cul-
tural Brasil-China (CDECBC), 
que promoveu a aproximação 
entre as cidades em dezembro 
do ano passado, antes da crise 
do coronavírus.

Guarulhos apresentou os 
novos números da pandemia 
no município e mencionou as 
medidas adotadas em prol do 
isolamento social, abordando 
também a suspensão de ati-
vidades não essenciais que 
podem gerar aglomerações. 
Além disso, os representan-
tes guarulhenses expuseram 
o plano de contingência nos 
serviços de saúde de Guaru-
lhos, fluxos de atendimento e 
testes, e também falaram so-
bre o Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-GRU).

Yiyang faz parte da pro-
víncia de Hunan, vizinha à 
província de Hubei, onde se 
localiza a cidade de Wuhan, 
epicentro da crise do novo co-

ronavírus na China. Um dos 
participantes da conferência, 
o médico Li Yong, atuou na 
linha de frente do combate à 
Covid-19 em Wuhan.

Os chineses enfatizaram 
a importância de evitar a in-
fecção cruzada por múltiplos 
meios, fechando espaços de 
entretenimento, restringindo 
a movimentação de pesso-
as na cidade, estimulando o 
uso de máscaras e realizando 
a checagem de temperatura 
para ingresso em prédios pú-
blicos, defendendo também 
o estudo e o trabalho remoto.

O confinamento foi adota-
do apenas nas regiões onde 
havia o maior risco de trans-
missão, como a província de 
Hubei e localidades em seu 
entorno. A retomada das ati-
vidades na China está sendo 
feita de forma gradual.

O cuidado com a importa-
ção de casos também é gran-

de. Nos portos de entrada es-
tão sendo testados todos que 
vêm do estrangeiro e man-
tendo-os em quarentena por 
14 dias antes de ser permiti-
da a livre circulação. Os in-
fectados são encaminhados 
a instituições médicas para 
isolamento e tratamento.

Quando perguntados 
quanto à efetividade do uso 
da hidroxicloroquina, os es-
pecialistas de Yiyang respon-
deram que o remédio chegou 
a ser utilizado no processo 
de tratamento de pacientes 
contaminados, mas a sua 
eficácia, na prática, não se 
mostrou tão promissora. Atu-
almente os chineses têm tra-
balhado com resultados mais 
interessantes com o medica-
mento favipiravir, distribuí-
do gratuitamente pelo gover-
no japonês a diversos países 
para estudos sobre seus efei-
tos no combate à covid-19.

Procon recebe 26 vezes mais 
denúncias no período de pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em virtude do 
estado de calamidade pública 
decretado no município e no 
Estado em meados de março, 
o número de denúncias feitas 
ao Procon Guarulhos contra 
maus fornecedores, que apro-
veitam o momento delicado 
da pandemia de coronavírus 
para desrespeitar o Código de 
Defesa do Consumidor, cres-
ceu 26 vezes. Entre 23 de mar-
ço e 20 de maio deste ano, so-
mente o Disque-Denúncia 151 
recebeu 1.560 reclamações, 
contra apenas 60 no mesmo 
período de 2019.

Do total de denúncias, 770 
foram contra 86 supermerca-
dos pela prática de preço abu-
sivo, produtos vencidos ou es-
tragados e pela falta de higiene 
no local. Outras 790 denúncias 
foram contra escolas (preço 
de mensalidade, ausência de 
prestação de serviço etc.), can-
celamento de vôos e pacotes de 
viagens, preço abusivo de gás 
de cozinha e insumos para me-
dicamentos, aumento do preço 
cobrado por álcool em gel e re-
cusa dos planos de saúde em 
realizar o exame contra o novo 
coronavírus (covid-19).

Patrulhamento Ambiental da GCM resgata 
animais silvestres em risco por toda cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento Ambiental da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Guarulhos divulgou ontem 
que, entre janeiro e a primeira 
quinzena de maio de 2020, fo-
ram realizados 42 resgates de 
animais silvestres em várias re-
giões da cidade. Entre os bichos 
resgatados há saruês, corujas, 
carcarás, teiús, arara-canindé, 
passarinhos, quatis, serpentes, 
saracuras, maritacas, garça, ga-
vião e até uma jacupiranga.

A equipe encaminha os ani-
mais feridos, dependendo da 
disponibilidade de recebimen-
to, ao Zoológico Municipal de 
Guarulhos, ao Centro de Recu-
peração de Animais Silvestres 
do Parque Estadual do Tietê, 
à Divisão Técnica de Medicina 
Veterinária e Manejo da Fau-
na Silvestre (Depave-SP) ou ao 
Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (Cetas). Nesses locais 
eles recebem atendimentos mé-
dicos de veterinários e biólogos 
e, ao se recuperarem, passam 
por quarentena e readaptação 
para serem inseridos novamen-
te em seus hábitats naturais.

A Inspetoria conta com 
guardas civis que atendem 
ocorrências em todas as regi-
ões de Guarulhos, sendo que o 
maior índice de resgate de ani-
mais silvestres se concentra na 
região norte da cidade.

O Patrulhamento Ambien-
tal atua em defesa do meio am-
biente e no combate a crimes 
contra a fauna silvestre, como 
captura ilegal, venda ou guar-
da de espécimes na natureza, 
além de casos de maus-tratos. 
Atua também no resgate de 
animais silvestres encontrados 
na área urbana e sua devolução 
ao verdadeiro hábitat.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Cidade registra 81 novos casos de coronavírus em um dia
De acordo com o Boletim 

Epidemiológico atualizado 
diariamente pela Secretaria 
da Saúde, Guarulhos regis-
trou 1.452 casos confirma-
dos de covid-19 ontem. São 
81 a mais que no dia ante-
rior. O número de casos já 
passa dos 6 mil. São exata-
mente 6.008. Destes, 2.615 
foram descartados e 1.941 
seguem em investigação. 
Também já há confirma-
das 186 mortes ocasionadas 
pelo novo coronavírus, sen-

do que outras 125 seguem 
em investigação.  

Dos 13 óbitos confirma-
dos nas últimas 24 horas, 
sete são homens, com idades 
entre 55 e 87 anos, e seis mu-
lheres, com idades entre 54 
e 89 anos. Todos ocorreram 
no mês de maio, e das quatro 
pessoas abaixo dos 60 anos 
apenas uma foi notificada 
com comorbidades.  

No 3C-Gru (Centro de Com-
bate ao Coronavírus) de Gua-
rulhos, além das dez pessoas 

internadas na UTI e uma na 
sala vermelha, há outras 23 
nos leitos de enfermaria, 
além de seis que aguardam 
em observação. Nesta quarta-
-feira foram registradas três 
altas e dois óbitos, de homens 
de 52 e 80 anos. 

Em Guarulhos, dos leitos 
de UTI dos hospitais muni-
cipais e estaduais direciona-
dos para atender pacientes 
adultos com coronavírus 
em estado grave, o índice de 
ocupação chega a 98,5%.
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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

Pesquisa XP Ipespe confirma tendência 
de alta na reprovação a Jair Bolsonaro

‘Haverá momento para flexibilização em SP a partir do dia 1º’, diz Doria

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Pesquisa XP 
Ipespe de maio concluída na 
terça feira (19), confirma a 
tendência de aumento na re-
provação ao presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, e de 
redução na sua aprovação. De 
acordo com o levantamento, o 
grupo que considera o gover-
no bom ou ótimo oscilou de 
27% na rodada concluída em 
30 de abril para 25% agora.

Os que avaliam a gestão 
como ruim ou péssima foram 
de 49% e 50%, respectivamen-
te, ante 31% e 42% no levanta-
mento anterior, de 24 de abril. 
Na mesma linha, também se 
deteriora a expectativa para o 
restante do governo, que ago-
ra é 48% negativa e 27% posi-
tiva ante 46% e 30% em abril.

Movimento semelhante 
acontece na área econômica, 
em que o grupo que avalia 
que a economia está no cami-
nho errado saltou de 52% para 
57%, enquanto os que veem a 

economia no caminho certo 
passaram de 32% para 28%.

Ainda, 34% afirmaram 
que alguém em seu domicílio 
já recebeu o benefício emer-
gencial de R$ 600 e outros 
14% afirmaram que ainda 
vão receber o dinheiro.

A pesquisa XP Ipespe ou-
viu mil pessoas em todo o 
país entre os dias 16 e 18 de 
maio. A margem de erro é de 
3,2 pontos percentuais. 

Os entrevistados foram 
questionados também sobre 
impactos da crise causada pelo 
coronavírus. Para 68%, o pior 
ainda está por vir, enquanto 
22% avaliam que o pior já pas-
sou. A pesquisa mostra que se 
mantém alto o apoio ao isola-
mento social como medida de 
enfrentamento à pandemia. 
Para 76%, ele é a melhor forma 
de se prevenir e tentar evitar 
o aumento da contaminação 
pelo coronavírus, enquanto 
7% discordam.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
de São Paulo, João Doria, afir-
mou ontem em entrevista à 
rádio Jovem Pan que haverá 
flexibilização da quarentena 
no Estado a partir de 1º de 
junho “em fases escalonadas, 
cuidadosas, zelosas”, feitas jun-
tamente com o setor privado. 
Doria pontuou, contudo, que 
este momento não vai ocorrer 
agora. “Até 31 de maio, é a fase 
mais difícil, mais dura e mais 
drástica do coronavírus, não 
apenas para São Paulo, mas 
para o Brasil. O número de 
mortos, infelizmente, tende a 
crescer, e o número de pessoas 
infectadas também”, afirmou.

Doria não mencionou a 
possibilidade de estender as 
orientações de restrição de 
circulação de pessoas e de fe-
chamento de comércios e ativi-
dades considerados não essen-
ciais para além de 31 de maio, 
que é o prazo atual da admi-
nistração paulista para as me-
didas de estímulo ao isolamen-
to social como forma de conter 

a propagação da covid-19.
Com o intuito de levar a 

taxa de isolamento da popula-
ção para acima de 50%, o pre-
feito da capital paulista, Bruno 
Covas (PSDB), decretou a ante-
cipação dos feriados de Corpus 
Christi e do Dia da Consciência 
Negra para esta quarta (20) e 
quinta-feira (21). Além disso, 
tramita na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), em regime de urgência, 
projeto de lei do governo esta-
dual para antecipar o feriado 
do Dia da Revolução Constitu-
cionalista de 9 de julho para 
a próxima segunda-feira (25). 

A proposta deve ser aprovada 
nesta quinta pelo plenário da 
Casa. “Esse feriado prolongado 
não é para passear, não é para 
festejar, não é um período para 
lazer. É um período em que as 
pessoas devem ficar em casa. 
Evitar viagens, evitar contatos, 
ficar em casa, protegidos”, des-
tacou Doria.

Questionado sobre a real 
chance de um bloqueio total à 
circulação de pessoas, conheci-
do como “lockdown”, o gover-
nador afirmou que a criação de 
um feriado estendido é “exata-
mente” uma tentativa de evitar 
a medida mais “extrema”.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



6 Quinta-feira, 21 de maio de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que 
cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A Lei 
nº 13.999/2020, que abre crédito especial no valor 
de R$ 15,9 bilhões, foi publicada no Diário Oficial 
da União e entra em vigor nesta terça-feira (19). 
O objetivo é garantir recursos para os pequenos 
negócios e manter empregos durante a pandemia 
do novo coronavírus no país. Pelo texto, micro e 
pequenos empresários poderão pedir empréstimos de 
valor correspondente a até 30% de sua receita bruta 
obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos 
de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo 
será de até 50% do seu capital social ou a até 30% 
da média de seu faturamento mensal apurado desde 
o início de suas atividades, o que for mais vantajoso.

Após 69 dias da declaração da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), a doença já 
atingiu 44 povos indígenas, de acordo com 
a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(Apib), que acompanha o avanço do vírus por 
meio do Comitê Nacional pela Vida e Memória 
Indígena, que já contabilizou 610 casos 
de infecção e 103 mortes. O mais recente 
boletim epidemiológico da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai), no entanto, 
indica que foram 402 casos confirmados 
e 23 óbitos. O relatório da secretaria, que 
é vinculada ao Ministério da Saúde, foi 
atualizado ao final da tarde desta segunda-
feira (18) e também registra 151 casos 
suspeitos da doença.

ANOTE

Auschwitz, assim como outros 
campos, logo se tornaria um campo 
dedicado também ao extermínio

Arbeit Macht Frei. “O trabalho liber-
ta”. Essa era a frase de boas-vindas aos 
prisioneiros que se amontoavam em ca-
minhões ao cruzarem os portões do novo 
campo de Auschwitz, na antiga região de 
Oswiecim (Polônia), em 20 de maio de 
1940. Eles eram em sua maioria crimi-
nosos transferidos para aquele que seria 
referência entre os Campos de Concen-
tração e, posteriormente, de extermínio, 
durante o domínio nazista.

Após os primeiros homens, outras in-
contáveis levas de prisioneiros chegaram: 
condenados por crimes, judeus de diversas 

nacionalidades, ciganos, homossexuais, 
professores, comunistas. Os olhares teme-
rosos, incertos e amargos logo se tornavam 
sombras, sem nomes ou passados, conver-
tendo-se rapidamente em janelas sem vida, 
opacas. Com os cabelos raspados e trajando 
uniformes listrados (as mulheres usavam 
roupas típicas de linhas de produção fa-
bris), perdiam nomes, sobrenomes. Eram 
privados de sua individualidade e classifica-
dos por números no braço esquerdo. Uma 
enorme turba de fantasmas.

Amontoados em alojamentos minús-
culos e mal alimentados, logo sucumbiam 
à inanição e adoeciam. Os que ainda resis-
tiam eram usados para trabalhos insalu-
bres, que nada tinham de libertador; pelo 

contrário, tornava o corpo combalido à pri-
são de um espírito humilhado e doente.

Auschwitz, assim como outros campos, 
logo se tornaria, em um processo que acele-
rou em 1942, um campo dedicado também 
ao extermínio. Uma solução rápida e quase 
invisível (ao menos, para os olhos daqueles 
que estavam cegos pelo fanatismo em servir 
ao Führer) para resolver a “Questão dos Ju-
deus”. A cronologia de Auschwitz também 
abrange a expansão do horror por meio de 
filiais, tamanho o sucesso do campo-mo-
delo: Auschwitz 2 em Brzezinka (também 
conhecido como complexo de Auschwitz-
-Birkenau), mais voltado ao extermínio em 
massa com câmaras de gás e crematórios 
em quatro construções imponentes; e Aus-
chwitz 3, que, apesar de também ser usado 
para extermínio, tinha a configuração de 
um campo de trabalhos forçados.

O horror perdurou até janeiro de 
1945. Os demônios que, naquela oca-
sião, trajavam uniformes já não tão im-
ponentes assim, conduziam os parcos 
sobreviventes para o derradeiro fim nas 
câmaras de gás. Os que não conseguiam 
caminhar com as próprias pernas ao 
abraço da morte, eram sumariamente 
mortos. Um pedacinho do inferno cris-
tão no coração da Europa Central.

Os olhos que miraram, pela primeira 
vez, os dizeres de boas-vindas em Aus-
chwitz não existem mais. A esmagadora 
maioria que veio depois deles, também. 
Mas o recado continua lá. “O trabalho li-
berta”; de fato, há uma liberdade possível 
ao olharmos para essas letras talhadas em 
ferro. Quando compreendemos Auschwitz, 
e outros cenários de atrocidades (Plaszow, 
Dachau, etc.), também nos tornamos nus 
diante da capacidade quase infinita do ho-
mem em fazer o mal. Ao aceitarmos o mal 
que dorme em nós, ganhamos a chance (aí 
sim, libertadora) de escolher o caminho 
oposto.

Aqueles que não aprendem com seus 
erros passados não somente alimentam o 
mal em si, como fazem agonizar a mudan-
ça para o melhor.  

O trabalho liberta

PONTO
DE VISTA

jornalista e psicanalista, divide 
seu tempo entre o trabalho 
de assessor de comunicação 
e sua paixão pela literatura, 
principalmente romances 
históricos

PAULO STUCCHI 



ÁRIES: Este momento tende a ser muito bom e belo para 
você agora dentro da sua vida, as coisas andarão bem 
para você. 

TOURO: As suas palavras poderão ser entendidas como 
veneno para algumas pessoas que querem ficar junto a 
você. 

GÊMEOS: Não terá agora suas habilidades tão evidentes 
neste momento da sua vida, então se comporte da 
melhor maneira possível, tente se organizar bem. 

CÂNCER: Você deve neste momento fazer de forma 
magistral aquilo que lhe for requisitado neste momento. 
Os amigos irão deixar você mais forte agora.

LEÃO: Não conseguirá resolver problemas importantes 
neste momento da sua vida. Precisará aumentar as 
possibilidades das relações com os aquarianos.

VIRGEM: Não conseguirá agir de forma desorientada 
agora na sua vida, as coisas que podem ficar confusas 
para você agora de maneira intensa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: O seu estado moral irá ficar mais diluído ante 
uma situação de discussão longa e desnecessária neste 
momento da vida. 

ESCORPIÃO: Agir com uma fonte de energia diferenciada 
deixará você exausta mas também lhe ajudará em alguns 
problemas. 

SAGITÁRIO: Somente na alegria é que terá a oportunida-
de de enfrentar muitos problemas na vida, os objetivos 
poderão aí ser enfrentados. 

CAPRICÓRNIO: Tuas capacidades irão melhorar o seu 
trabalho e criar melhores formas de lidar com as ativida-
des com outras pessoas. 

AQUÁRIO: As suas emoções penderão a ter um forte 
momento emocional. Coloque suas reações mais envol-
ventes em marcha.

PEIXES: Permita aos outros que sigam com você neste 
momento da sua vida agora. Irá imperar dentro deste seu 
dia uma força motora para que ame mais agora.

HORÓSCOPO
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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
6ª

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 42

Orlando
Bloom,

ator
inglês

Percurso
registrado

pelo
taxímetro

Maior co-
bra vene-
nosa das
Américas

Agente da 
Polícia

Civil (pop.)

Criado
particular

de um
senhor

Sintoma
da desi-
dratação
severa

Porta,
em inglês

Selo de
qualidade

total
(sigla)

Órgão co-
mo o cora-
ção ou o

estômago

Bilhete
Único

(abrev.)

Especia-
lidade 

do mari-
nheiro

"Crédito",
em "SPC"

Instituição
financeira

como o
Bird

Cais de
praias

Mar cru-
zado na

travessia
de refugia-
dos para
a Grécia

Concedia;
ofertava
Patriarca
bíblico

Objetivo
do aluno
no fim 
do ano

Sim
(abrev.)

Ave negra
que se

alimenta
dos carra-

patos 
do boi

Mariana
(?), atriz

Capital da
Áustria

Censura por pudor

Cantor de "Eu Sou o
Samba" e "Cigano"

(?) médico: abona faltas 
no trabalhoSimpatizan-

te de uma
causa

Grande
cervídeo

Precisas

Manifes-
tação da
torcida

brasileira
criticada
nas Olim-

píadas
2016

Diz-se do
indivíduo
que tem 

dificuldade
de se

colocar no
lugar dos

outros

Ir (?) de:
buscar
Divisão

geológica

Grande (?): músculo
exigido no levan-
tamento de peso

Corta 
(a pele)
Base do 
compor-
tamento 

condizente
com a

moral (pl.)

Cidade paulista

Processos seletivos
para servidores 

do Estado

ATC
PARTIDARIO
ALCEOBTN

ESURUCUCU

EXATASOR
VAIAATRAS

NDELIRIO
DOORRIOS
RSAVADP

REIPIANU
PAEOB
INSENSIVEL
RASGATI
EAEBANCO

ESCRUPULOS

3/iso. 4/door — egeu — píer. 6/dorsal. 8/surucucu.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Lar da Irmã Celeste, entidade 
beneficente com sede na Av. Dr. Timóteo Pentea-
do, 3035, em Guarulhos, CNPJ 60.987.815/0001-
38, convida seus associados para a Assem-
bleia Geral Ordinária que se realizará no dia 
25/05/2020, às 10 horas, em primeira chamada, 
ou uma hora depois, em segunda chamada, com 
qualquer número, na sede da entidade, para a 
seguinte ordem do dia: 1) Balanço Patrimonial, 
de resultados e geral do ano de 2019; 2) Parecer 
do Conselho Fiscal; 3) Relatório de atividades de 
2019. Guarulhos, 05 de maio de 2020.

Celeste Fernandes Risso, Presidente.
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