
Guarulhos registra mais de mil 
pessoas curadas de coronavírus
Ainda assim, segundo a Secretaria da Saúde, a cidade contabiliza 1.572 casos da doença com 191 óbitos; pasta busca 
alternativas para ampliar número de leitos de UTI já que taxa de ocupação chegou a 97% na rede pública Pág. 4
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Mundo ultrapassa marca de cinco milhões de 
infectados e 328 mil mortos pela doença
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense
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o maior número de casos de covid-19 em um 
único dia desde o início da pandemia.

“Ainda temos um longo caminho a percor-
rer nesta pandemia de covid-19. Nas últimas 
24 horas, 106 mil casos foram reportados à 
OMS - a cifra mais alta em um único dia desde 
o início da pandemia”, alarmou-se o diretor-
-geral da organização, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, em sua entrevista coletiva virtual, 
em Genebra. “Cerca de dois terços destes ca-
sos foram declarados em quatro países.”

Para o Enem Digital não há mais vagas. 
As 101,1 mil vagas oferecidas se esgota-
ram desde a semana passada. A prova é a 
versão informatizada do Enem. Em vez de 
cadernos de provas e cartão de respostas 
em papel, os participantes fazem as pro-
vas diretamente no computador. Os can-
didatos não farão a prova em casa. A apli-
cação será em laboratórios de informática 
em diversas faculdades brasileiras.

O número de casos confirmados do novo 
coronavírus ultrapassou a marca de 5 milhões 
na madrugada desta quinta-feira (21). Até o 
momento, já foram registradas mais de 328 
mil mortes por covid-19. Os dados são de le-
vantamento em tempo real da Universidade 
Johns Hopkins. O vírus, surgido na cidade de 
Wuhan, na China, no fim de 2019, já atingiu 
188 países em todo o planeta. A marca foi 
atingida após a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) ter reportado, na quarta-feira (20), 

Sete estações da CPTM receberam caixas 
eletrônicos do Banco 24 horas, que disponibili-
za serviços em uma única máquina para quem 
tem conta nos principais bancos do país como 
Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e 
Caixa Econômica Federal.  Assim, durante o 
deslocamento para casa ou trabalho, os pas-
sageiros podem, por exemplo, pagar contas, 
consultar o saldo e o extrato bancário, sacar 
dinheiro e realizar transferências eletrônicas. 

Mesmo com o anúncio do adiamento do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2020, as inscrições para a prova não serão 
prorrogadas. O prazo termina nesta sexta-
-feira (22), às 23h59. Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), responsável 
pelo exame, mais de 4, 3 milhões de es-
tudantes já estão inscritos para participar 
desta edição.

Mundo ultrapassa marca de 5 milhões de infectados por coronavírus

CPTM instala caixas eletrônicos do Banco 24 Horas em 7 estações

Sexta-feira é o último dia para se inscrever no Enem

Pelo projeto-piloto, sete estações rece-
beram o serviço: Palmeiras-Barra Funda 
(Linhas 7-Rubi e 8-Diamante), Osasco e Pi-
nheiros (Linha 9-Esmeralda), Tamanduateí 
(Linha 10-Turquesa), Luz (7-Rubi e 11-Coral), 
Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 
serviço Connect, da Linha 13-Jade) e Tatuapé 
(Linhas 11-Coral, 12-Safira e Connect da Linha 
13-Jade). No total, foram instalados 16 caixas 
na área livre e área paga das estações.

Lanche guarulhense quebra 
protocolo de jornal da Globo
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Na última 
quarta-feira (20), a equipe da 
Lancheteria Guarulhos, que 
fica na avenida Emilio Ribas, 
435 em Guarulhos, conse-
guiu participar do encerra-
mento de um dos principais 
telejornais do Brasil, o SPTV 
Primeira Edição, de uma for-
ma inusitada.

Tudo começou no dia an-
terior com a reportagem San-
duba Salvador, que contou a 
história da ação solidária para 
a Associação Atlética Flamen-
go de Guarulhos.

“Quando recebemos a in-
formação que o Flamengui-
nho precisava de ajuda no 
orçamento mensal, entrei em 
contato com a diretoria para 
ver se podíamos fazer uma 
ação onde reverteríamos o va-
lor integral da venda de todos 
os lanches que levam o nome 
do time para eles. Eles topa-
ram na hora. Logo em segui-
da a Frigoplus, que é a nossa 
fornecedora de linguiças, e a 
Padaria Lais se propuseram a 

ajudar nos insumos e a Folha Folha 
MetropolitanaMetropolitana deu uma força 
na divulgação. De repente no 
dia da ação a Rede Globo aca-
bou fazendo a cobertura de 
tudo e as coisas aconteceram 
com esta intensidade. Foi de-
mais!”, contou Alessandra Frei-
tas, uma das sócias da casa.

Mas a ação conseguiu mais 
do que vender os lanches neste 
dia exclusivo.

“Não sabíamos exatamente 
o dia que ela ia para o ar, então 
ficamos ansiosos. Na terça-fei-
ra ela foi veiculada e no final 
da matéria os apresentadores 
brincaram com a beleza dos 
lanches. Sério mesmo, naque-
la noite nossa equipe se matou 
para atender a quantidade de 
pedidos que acabaram pipo-
cando de toda cidade, e vá-
rios amigos da casa ligavam 
dizendo que queriam saber 
se também iríamos vender as 
camisas do clube. Foi legal ver 
o guarulhense se apoderando 
do clube mais tradicional da 
cidade”, falou Lucas Bricker.

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

Karnivoro’s Churrasco Raiz
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SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

Aplicativo Saúde Guarulhos direciona casos suspeitos 
de covid-19 para teleatendimento médico

Programa Máscaras pela Vida 
chega a outras três comunidades

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ícone Coro-
navírus do Aplicativo Saúde 
Guarulhos – que foi implanta-
do para que o usuário do SUS 
no município possa fazer uma 
autoavaliação do seu estado 
de saúde e ser orientado sobre 
condutas a adotar – a partir de 
agora também irá direcionar 
os casos suspeitos de covid-19 
para a central telefônica criada 
pela Secretaria da Saúde para 
esclarecer questões acerca da 
doença. Ao receber a informa-
ção sobre uma possível pessoa 
infectada, um médico entrará 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta semana 
o programa Máscaras pela 
Vida entregou 2.600 kits 
em comunidades dos bair-
ros Jardim Monte Alegre, 
Jardim Santa Maria e Mal-
vinas. Lançado em meados 
de abril, o programa da 
prefeitura contabiliza a dis-
tribuição de mais de 12 mil 
kits (com duas máscaras de 
tecido, um sabonete e um 
folheto com orientações de 
higiene para a prevenção à 
covid-19) a pessoas em extre-
ma vulnerabilidade social.

A proposta do programa 
é estimular o uso de másca-
ras caseiras no município. A 
entrega dos kits nas comu-
nidades é feita por equipes 
das secretarias de Desen-
volvimento e Assistência 
Social e de Habitação, além 
da Coordenadoria da Defesa 
Civil. Já as máscaras de teci-
do são doações de empresas 

e de costureiras voluntárias.
Entre as comunidades 

já beneficiadas estão as 
da Vila Flora, Água Nova, 
Nova Conquista, Santa Rita, 
Recreio São Jorge (Asso-
ciação Amigos do Bairro), 
Parque Alvorada, Ansalca/
Vila Paraíso, Novo Recreio, 
do Arroz/Jardim Cocaia, 
Progresso/Jardim Carmela, 
Vila do Sapo/Jardim São 
João, Mulungu/Cidade So-
berana, Canto da Vitória/
Cidade Soberana, Chapar-
ral/Jardim Santa Emília, 
Jardim Divinolândia (As-
sociação do Núcleo Habita-
cional São José), Morro do 
Amor/Vila Rio de Janeiro, 
Tupinambá (Pimentas), rua 
Joinville (Pimentas), Morro 
do Piolho (Jardim Presiden-
te Dutra), Jandaia, Sítio São 
Francisco, Jardim Maria do 
Carmo (Pimentas), Marcos 
Freire e Nova Vitória.

em contato com os pacientes 
que considerar mais graves 
para realizar o teleatendimento 
e efetuar uma reavaliação.

Ao mesmo tempo, a central 
entrará em contato com a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) de 
referência do usuário para que 
a equipe médica local também 
passe a monitorar todos os ca-
sos, desde os mais leves até os 
que exigem maior atenção. As 
unidades que atuam com a Es-
tratégia Saúde da Família pode-
rão, então, agendar uma visita 
domiciliar se for necessário. Já 
as que trabalham com o mode-
lo tradicional irão convocar a 
pessoa para comparecimento à 
UBS, se for o caso.

Desde que foi implantado, 
no início da pandemia, o ícone 
Coronavírus do Aplicativo Saú-
de Guarulhos, a partir da autoa-
valiação realizada pelo próprio 
usuário, indica se o paciente 
deve ou não procurar assistên-

cia, deixando claro que não se 
trata de um diagnóstico. As 
orientações são passadas após a 
descrição dos sintomas e infor-
mações se a pessoa teve contato 
com caso suspeito de coronaví-
rus nos últimos 14 dias.

O aplicativo ainda infor-
ma as medidas de prevenção 
contra a covid-19 e também 
para se deslocar até a unidade 
de saúde, como usar máscara 
facial durante o trajeto, lavar 
as mãos frequentemente com 
água e sabão ou higienizar com 
álcool em gel 70%, evitar locais 
com aglomerações e não com-
partilhar objetos de uso pesso-
al. Em caso de suspeita negati-
va, o aplicativo recomenda que 
sejam mantidas as condutas de 
precaução e prevenção, prati-
cando a etiqueta respiratória. 
Com a nova funcionalidade, o 
município poderá monitorar 
mais de perto os casos suspei-
tos da doença. 

FOTO: MARCIO LINO
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Circulação de covid-19 aumenta em 
Guarulhos e taxa de cura é de 65%

Hospitais municipais entram 
em colapso de leitos de UTI 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De acordo com 
o Boletim Epidemiológico se-
manal com informações de-
talhadas sobre a situação do 
novo coronavírus (covid-19) 
nas quatro regiões de saúde 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O secretário de 
Saúde, José Mário, informou 
ontem que os hospitais mu-
nicipais entraram em colapso 
de leitos de UTI. Já as unida-
des estaduais conseguiram 
mais leitos e por isso saíram 
do colapso registrado. Segun-
do ele, nas unidades munici-
pais, o índice é de 103%. “Es-
ses 3% são improvisações de 
desespero. Colapsamos. Não 
estão jogados em qualquer 
canto”, informou o secretário, 
ao lado do prefeito Guti, du-
rante a live nas redes sociais.

No total, entre os hospitais 
municipais e estaduais, a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 

Adulto é de 97%. No 3C-Gru 
(Centro de Combate ao Coro-
navírus), a UTI Adulto conti-
nua sem vagas. São 11 pesso-
as internadas em leitos de alta 
complexidade, sendo uma na 
sala vermelha. Já nos leitos 
comuns da enfermaria há 24 
pessoas internadas, enquanto 
outras cinco estão em obser-
vação. A boa notícia é que seis 
altas foram registradas.

A cidade continua buscan-
do alternativas, como leitos da 
rede particular, para resolver 
o problema, no entanto, o iso-
lamento social ainda é neces-
sário e, em Guarulhos, o índi-
ce chegou a 47% ontem.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Aumento na região Pimentas
Em uma semana 127 novos casos de Covid-19 foram confirmados na Região de Saúde Pi-

mentas/Cumbica, que compreende bairros como Pimentas, Conjunto Marcos Freire, Jardim Jacy, 
Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Nova Cumbica, Água Chata, Vila Dinamarca, Jardim Nova 
Cidade, Parque Jandaia, Jardim Normandia, Parque Piratininga, Jardim Aracília, Parque Jurema, 
Parque Alvorada, Jardim Dona Luiza e Jardim Santo Afonso. São ao todo nesta área 375 notifi-
cações positivas, com 38 óbitos.

Outra região que registrou aumento considerável, com mais 109 pessoas infectadas desde a 
quinta-feira passada, foi a Cantareira, onde estão os seguintes bairros: Vila Galvão, Jardim Rosa 
de França, Jardim Palmira, Parque Continental, Jardim Novo Recreio, Cabuçu, Jardim Acácio, 
Jardim Belvedere, Parque Primavera, Taboão, Cidade Martins, Jardim Santa Lídia, Cocaia, Jar-
dim Jovaia, Vila Rio de Janeiro e Morros. Este território concentra 449 casos confirmados e 60 
óbitos.

A Região de Saúde Centro continua liderando em número de ocorrências, com 471 morado-
res contaminados pelo novo coronavírus, 71 a mais que na semana passada, e três novas mortes, 
totalizando 63. Fazem parte desta área de abrangência bairros como Jardim Paraventi, Jardim 
Flor da Montanha, Parque Cecap, Vila Fátima, Vila Barros, Ponte Grande, Itapegica, Jardim Mu-
nhoz, Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael e Jardim Vila Galvão.

Com 76 novos casos confirmados, a Região de Saúde São João/Bonsucesso registra 276 notifi-
cações positivas e 30 mortes. Estão dentro desta localidade bairros como Jardim Bananal, Jardim 
Fortaleza, Cidade Seródio, Haroldo Veloso, Parque Santos Dumont, Nova Bonsucesso, Jardim 
Álamo, Vila Carmela, Parque Residencial Bambi, Água Azul, Jardim Presidente Dutra, Marinó-
polis, Inocoop, Lavras, Cidade Soberana, Jardim Ponte Alta e Jardim Santa Paula.

Dos dois registros de covid-19 notificados em Guarulhos sobre os quais não havia informa-
ção sobre o local de residência do paciente na semana passada, apenas um permanece nesta 
condição. 

de Guarulhos, a circulação 
do vírus aumentou na cidade 
e o índice de cura nesta quin-
ta-feira (21) está em 65%. Isso 
significa dizer que dos 1.572 
casos confirmados até o mo-
mento mais de mil pessoas 
se recuperaram satisfatoria-
mente, 191 evoluíram a óbito 
e o restante permanece em 
tratamento.

Em relação aos dados da 
semana passada, três faixas 
etárias tiveram acréscimo 
tanto no número de casos 
confirmados como na taxa 
de letalidade. Entre o públi-
co de 60 a 69 anos houve au-
mento de 2,14% nas notifica-
ções positivas para Covid-19 
e o percentual de óbitos pas-
sou de 27,27% para 27,75% 

desde o último dia 14. Nas 
pessoas de 70 a 79 anos su-
biu 1,41% a taxa de infecção 
pelo coronavírus e em 1,16% 
a quantidade de mortes. Já 
nos idosos com 80 anos ou 
mais o índice de contamina-
ção permaneceu quase inal-
terado, mas a mortalidade 
passou 18% para 20,42% no 
mesmo período. 

As pessoas entre 50 e 59 
anos também têm um alto 
índice de mortalidade, com 
18,85% das ocorrências. Esse 
público responde por 17,37% 
do total de casos confirma-
dos, enquanto que a popula-
ção de 30 a 39 anos concen-
tra 22,14% das notificações 
positivas e os cidadãos de 40 
a 49 anos, 24,81%. 

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO

Número de casos confirmados sobe para 1.572 
Em Guarulhos, mesmo com a confirmação de mais 120 

casos de coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, tota-
lizando 1.572, o número de casos descartados para a doen-
ça permanece maior, 2.649. A cidade ainda investiga outros 
1.851 casos. No entanto, com os números de óbitos ocorre 
o contrário. São 191 mortes confirmadas e 94 descartadas, 
enquanto que outras 122 seguem em investigação. 

Os dados, que são do Boletim Epidemiológico atualizado 
diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde, mostram 
ainda que o número atual de óbitos se deve a cinco mortes 
confirmadas nesta quinta-feira (21), sendo de três mulheres, 
de 69, 76 e 81 anos, e dois homens de 72 e 80 anos, que ocor-
reram nos meses de março (1 óbito), abril (3) e maio (1).

Prefeitura inicia distribuição de cestas básicas para famílias inscritas no CadÚnico
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
iniciou ontem a distribui-
ção de cestas básicas às 
36.220 famílias inscritas 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚ-

nico) com renda de até R$ 
89 mensais por pessoa. As 
entregas, coordenadas pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
com apoio das secretarias 

de Educação, de Esporte e 
Lazer e para Assuntos de 
Segurança Pública e tam-
bém da Proguaru, estão 
sendo feitas nos endereços 
constantes no CadÚnico.

As 36.220 cestas fazem 
parte do Programa Ali-
mento Solidário, de auxílio 
a pessoas em extrema vul-
nerabilidade social duran-
te a pandemia de covid-19. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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EDP registra aumento de 252% nas ocorrências de pipas 
na rede elétrica em Guarulhos durante a quarentena

Fácil STMU já realizou mais de 2 mil 
atendimentos online durante a pandemia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A EDP alerta para 
o aumento expressivo de ocor-
rências relacionadas a pipas 
na rede elétrica durante o mês 
de abril e a primeira quinzena 
de maio, período que coincide 
com a recomendação das au-
toridades para o isolamento 
social e suspensão das aulas 
escolares, como prevenção ao 
contágio pela covid-19. Para ter 
uma ideia, somente nos últimos 
45 dias foi apontado aumento 
de 252% nos casos de pipas na 
rede da cidade comparando ao 
mesmo período de 2019. Fo-
ram registradas 416 ocorrên-
cias, impactando 55.323 clien-
tes com falta de energia.

Neste contexto de pande-
mia que a energia elétrica se 
tornou ainda mais essencial, 
seja para unidades de saúde, 
hospitais, mercados e residên-
cias, o impacto da interrupção 
da energia se torna mais preo-
cupante. Além disso, o aumen-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mesmo com a 
suspensão do atendimento 
presencial desde 23 de março, 
o Fácil Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU), no Parque 
Cecap, já realizou desde então 
2.058 atendimentos de diversos 
serviços pelo site, por e-mail e 
também via WhatsApp até 
esta quarta-feira (20). Todos 
os serviços que necessitam da 
presença do munícipe, como a 
renovação do Cartão do Idoso, 
serão prorrogados automatica-
mente em sua validade.

Diante do quadro cada vez 
mais agudo dos casos de co-
ronavírus em todo o país, a 
administração pública orienta 
que a população que necessita 
realizar algum tipo de solici-
tação no Fácil STMU procure 
os serviços disponíveis pela 
internet (https://www.gua-
rulhos.sp.gov.br/categories/
transportes-e-mobilidade-ur-
bana). Informações também 
podem ser obtidas pelo telefo-

to destas ocorrências traz outra 
preocupação: o risco de graves 
acidentes, já que em muitas 
ocasiões a prática é realizada 
próxima de redes elétricas.

Luciano Cavalcante, gestor 
executivo de operação EDP, re-
força a importância da prática 
segura da brincadeira e para o 
respeito às orientações do isola-
mento social. “Nossa preocupa-
ção maior é com a segurança. 
Trabalhamos para restabelecer 
o fornecimento de energia o 
mais rápido possível, já que 
alguns minutos sem energia 
pode, inclusive, comprometer 
o tratamento de pacientes em 
hospitais, unidades de atendi-
mento e centros médicos. Em 
período de isolamento social, é 
recomendável priorizar brinca-
deiras em que não seja necessá-
rio sair de casa”, disse.

Para o atendimento das 
ocorrências com pipas na rede, 
geralmente, é necessário o 

deslocamento de equipes téc-
nicas para o reparo da fiação 
danificada e recomposição do 
sistema. As linhas de pipas 
com cerol ou produtos cortan-
tes causam desligamentos ao 
romper os cabos de energia 
e, também podem provocar 
curtos-circuitos ao ficarem pre-
sas na fiação e serem puxadas, 
interrompendo o fornecimento 
de energia para os moradores 
da região. 

ne (11) 94116-5843 (WhatsA-
pp) ou pelo e-mail faciltrans-
portes@guarulhos.sp.gov.br.

Entre os serviços disponí-
veis para o cidadão encontram-
-se os editais de publicações 
das notificações de autuação, 
penalidades por não indicação 
de condutor referentes a infra-
ções de trânsito. O interessado 
pode pesquisar o mês e o dia 
da postagem dessas notifica-
ções. São listados cada auto 
de infração lavrado, com suas 
respectivas placas, instruções 
para a entrada de recursos 
e os prazos. Também é pos-
sível consultar infrações de 
um veículo, informando a sua 
placa e o Renavam. Serão lis-
tadas as infrações em aberto, 
podendo-se emitir segundas 
vias, verificar pagamentos efe-
tuados e consultar as imagens 
que deram origem à infração 
(se disponíveis). Para acessar 
o site clique em https://bit.ly/
multasgru.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O futebol brasileiro começou a ensaiar uma 
retomada que, dependendo da curva de casos do novo 
coronavírus (covid-19), poderia ocorrer no fim de junho, 
disse na última terça (19) à agência de notícias Reuters 
o secretário-geral da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Walter Feldman. Feldman afirmou que 
o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com 
portões fechados e ser concluído apenas no começo do 
2021. Segundo ele, a volta do Campeonato Alemão, no 
último fim de semana, deu uma esperança ao futebol 
mundial e mostrou uma perspectiva animadora. “Parar 
foi necessário e voltar é possível. Esse é o grande 
aprendizado com o retorno do alemão (…). A Alemanha 
é uma ótima sinalização”, declarou à Reuters.

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira (20), 
que atingiu a marca de 1 bilhão de barris de petróleo 
produzidos na área batizada de Parque das Baleias. A 
marca resultou da produção dos campos de Jubarte, 
Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu e Pirambú. Nesses 
locais estão quatro navios plataformas em operação, 
do tipo FPSO, interligados a 44 poços produtores e 21 
injetores. Segundo a companhia, no primeiro trimestre 
de 2020, a produção média diária do Parque das 
Baleias foi de 222 mil barris de óleo e 6 milhões de 
metros cúbicos de gás natural, sendo 71% provenientes 
de reservatórios no pré-sal. O Campo de Jubarte, o 
primeiro a ser descoberto na área, em 2001, foi o quarto 
campo com maior volume de produção no país. 

ANOTE

Quando encontramos na outra 
pessoa algo de positivo, nós 
devemos elogiá-la

Isoladamente, nós pouco pode-
mos fazer de edificante. Seremos 
tão importantes, nesta vida, quan-
to a nossa capacidade em perce-
bermos o inestimável valor das 
outras pessoas. O líder verdadeiro 
entende que os seus colaboradores 
são seres especiais, detentores de 
imensa determinação em apren-
der e evoluir. Aquele que, lamen-
tavelmente, tem a ilusão de que 
ele é a figura principal da história, 

já deu o primeiro passo no sentido 
de perder o posto.

Quando encontramos algo de 
positivo em um de nossos seme-
lhantes, nós devemos elogiá-lo 
- sem hesitação. O elogio sincero 
tem o poder de alterar para me-
lhor as energias existentes no lo-
cal. Se você trabalha com público, 
faça este teste: comece a apontar 
as virtudes das pessoas a sua volta. 
A consequência será uma deliciosa 
mudança em sua vida. Os resulta-
dos não tardarão a manifestar-se 
amplamente.

Nós devemos agradecer sem-
pre que nos prestarem um servi-
ço; profissional ou não, remune-

rado ou voluntário, cordialmente 
ou longe disso. Mesmo no mundo 
materialista em que nós vivemos, 
o que faz a diferença é o sorriso, a 
atenção, o carinho e o reconheci-
mento dedicado a outrem.

Suponha que você foi ao super-
mercado e um menino se ofereceu 
para levar as suas compras até o 
carro. O objetivo do jovem é tra-
balhar e, com isso, obter ganho 
monetário – claro! No entanto, se 
você simplesmente der a ele uma 
moeda e não agradecer, nem sor-
rir, certamente ele não se sentirá 
confortável, pois terá percebido 
que o gesto foi penosamente for-
çado. Ou seja, não foi espontâneo; 
ato falho, portanto.

Outra situação hipotética. Você 
vai comprar pães para o lanche da 
tarde em família. Na padaria você 
pede o produto para a atendente, 
que lhe abre contagiante sorriso. 
Para que os itens estivessem dis-
poníveis muitas pessoas trabalha-
ram com afinco, por várias horas 
seguidas, para que naquele exato 
momento, você entrasse no esta-
belecimento e encontrasse o que 
tanto desejava. O sincero agrade-
cimento aos profissionais e a cons-
ciência tranquila de ter cumprido 
o dever enobrecem o momento. 
Faça isso. Você irá sentir-se bem 
melhor porque todos nós adora-
mos a doce sensação de sermos 
bem tratados. Não há exceção a 
esta regra.

Causa-nos forte emoção e imen-
so prazer ouvirmos as expressões 
mágicas ‘com licença’, ‘por genti-
leza’ e ‘muito obrigado (a)’. São pa-
lavras sagradas, fortemente envol-
vidas por significativa vibração, 
capazes de provocar verdadeiros 
milagres. Fazem bem para quem 
ouve; valorizam a existência de 
quem faz o bom uso da comunica-
ção. “No Princípio, era o Verbo...”.

Agradecer é, antes de 
tudo, um ato de Amor

57 anos, é jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
coach e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; autor do livro 
“Dia após Dia, Disciplina e Gratidão”

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA



ÁRIES: O desejo de efetivar aquilo que quer estará bem 
elevado neste momento. Evite qualquer tipo de frenesi e 
exacerbação por qualquer motivo. 

TOURO: Conseguir conciliar a vida profissional e sua 
família lhe trará alguns problemas neste dia. Conseguirá 
atingir bons níveis reflexivos na sua vida.

GÊMEOS: As tuas reflexões estarão melhor alinhadas 
devido a um comportamento diferenciado, não exagere 
perdendo em outros campos. 

CÂNCER: A sua boa noção te fornecerá bastante quali-
dade para a solução de problemas interpessoais. Apostar 
na sorte também terá seus benefícios agora. 

LEÃO: Grande dia para estabelecer suas metas ante um 
fortalecimento do Sol para esta constelação. Você vai 
liderar sem maiores problemas durante todo o dia. 

VIRGEM: O planeta Mercúrio estará ao seu lado no que 
tange a evolução do seu exercício laborativo. O conheci-
mento precisa estar em primeiro lugar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Não conseguirá estabelecer uma relação profícua 
com a sua performance entre os seus chegados. A pobre-
za de sentimentos tendem a ser uma peça fraca.

ESCORPIÃO: Muitas coisas ocorrerão durante o seu dia 
no período matutino ante de qualquer concretização 
planejada. 

SAGITÁRIO: O choque de personalidade hoje necessita 
bastante da sua força interior ressaltada. Precisa estar 
com o pensamento bem alinhado sem se deslumbrar.

CAPRICÓRNIO: Agir de forma honrada lhe gerará bons 
frutos neste momento, seja austero quando possível. Não 
deixe que o planeta Marte te atrapalhe.

AQUÁRIO: Sentirá o seu dia sofrer com oscilações ines-
peradas gerando uma profunda confusão para tomada 
de decisão. 

PEIXES: Se as coisas fugirem um pouco do controle 
permaneça calmo e deixe o tempo agir naturalmente. 
Sua forma mais macia deve ser enaltecida.

HORÓSCOPO
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BANCO 48

BR
AFERENTE

ABOCANHAR
ARARUAMA
ÇMENBD

QUIMCLEO
EGOIMR
GASPARA
URCAOLD
AADONAI

TRIARCO
TAPARAC

NLINDOS
AVIADORA

Sentir 
dormên-

cia 

Expressão
de nojo,
repúdio
(pop.)

Raro, em
inglês

Igualmen-
te; da

mesma
forma

Época de
ouro de
Orlando

Silva

Balneário
da Região
dos Lagos

(RJ)

Química
(abrev.)

Inseto
voador

doméstico
nocivo

Bob Dylan,
cantor a-
mericano

Barulho
emitido ao

dormir

(?)
Coruña,
porto da
Espanha

Bairro do
Pão de
Açúcar

(?) school:
velha

guarda
(ing.)

Forma re-
duzida de 
"tricam-
peonato"

Designação
de Deus,
no Antigo 

Testamento

A da
esperança
é o verde

Adriana 
Calcanhotto,

cantora
da MPB

Mem de
(?), figura
histórica

"(?) o sol
com a

peneira"
(dito)

Que
possuem

bela
aparência

Como se
destacou
Amélia
Earhart

Panifica-
dora

Personagem
de Giovana
Cordeiro,
em "O Ou-
tro Lado do

Paraíso"

Joana
d’(?),

heroína
Acolá

Alter (?),
o amigo
íntimo

(?), 
Melquior e
Baltazar: os
Três Reis
Magos

Comer;
devorar 

Dois
frutos

do Norte
Fibra

nervosa
sensível

Desistência
voluntária
Senhora
(bras.)

2/la. 3/old. 4/rare. 6/adonai. 8/aferente — formigar.

Guarulhos participa de webconferência sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na tarde desta 
quarta-feira (20) a prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Cultura, participou de uma 
webconferência com cerca 
de 60 dirigentes municipais 
de cultura das 15 regiões 
administrativas do Estado 
de São Paulo. Durante o en-
contro os dirigentes decla-
raram apoio ao projeto de 
lei 1.075/2020, que está em 
pauta na Câmara dos Depu-
tados e dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao 
setor cultural enquanto as 
medidas de isolamento esti-
verem em vigor, de acordo 
com a lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.

O encontro, que versou 
sobre a atual situação dos 
profissionais da cultura de 
todo o país, levou em consi-
deração a queda vertiginosa 
na arrecadação dos municí-
pios. Nesse contexto, tanto 
Guarulhos como os demais 
municípios do estado se 
reorganizaram para bus-
car recursos disponíveis 
em outras esferas públicas, 
estadual e federal, que pos-
sam ser utilizados para dar 
suporte emergencial a fim 

de que sejam mantidas as 
ações culturais na cidade.

“A preocupação essen-
cial nesse período em que 
lidamos com a pandemia 
da Covid-19 é com a saú-
de e a vida das pessoas. A 
possibilidade de uso de re-
cursos que são específicos 
da área da cultura e que 
estão disponíveis para tais 
fins se apresenta como um 
respiro para que cada mu-
nicípio possa atender as ne-

cessidades dos artistas, co-
letivos e espaços culturais”, 
esclareceu o secretário de 
Cultura, Vitor Souza, um 
dos participantes da web-
conferência.

Para o secretário, a aplica-
ção de tais recursos vai per-
mitir que a classe artística 
possa enfrentar esse perío-
do de distanciamento social 
com maior tranquilidade até 
que as atividades do meio 
cultural sejam retomadas.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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