
Guti anuncia até sexta-feira 
flexibilização da economia
Após ser excluída de plano apresentado ontem pelo governo do estado, a Prefeitura de Guarulhos deverá anunciar 
novas regras de reabertura dos estabelecimentos do município que começarão a vigorar em junho Pág. 7
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Disque-Denúncia Não é justo. Foi uma decisão incoerente por isso 

temos o nosso próprio plano e vou anunciar na 
sexta”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Centro de Combate ao Coronavírus completa 
dois meses com mais de 21 mil atendimentos
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Desemprego 
atingiu quase 15 

mil guarulhenses na 
quarentena

Município 
recebe 12,7 mil 

testes rápidos do  
coronavírus
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HMU já atendeu mais de 300 HMU já atendeu mais de 300 
pessoas com suspeita de covid-19pessoas com suspeita de covid-19
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Quase 15 mil guarulhenses perderam o 
emprego durante período de quarentena

ACONTECE
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As demissões superaram 
as contratações com carteira 
assinada em 860.503 postos 
de trabalho, em abril. Foram 
1.459.099 desligamentos e 
598.596 contratações. Os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) foram divulga-
dos ontem. O saldo de abril 
foi o pior da série histórica 
iniciada em 1992.

Em Guarulhos, o número 
de demissões entre março 
e abril superou em 14.663 o 
número de admissões. Em 
março, quando os comércios 
começaram a ser fechados 
por conta da pandemia, o re-
sultado foi o fechamento de 
3.434 vagas de trabalho, mas 
em abril este número chegou 
a 11.229, quase o triplo do mês 
anterior. Em fevereiro, perío-
do pré-pandemia, o número 
de contratações no município 
foi superior ao de demissões 
em 2.262 novos postos.

Segundo o Ministério da 
Economia, os dados mos-
tram que a queda no número 
de contratações contribuiu 
de forma expressiva para o 

saldo negativo de empregos 
formais. Enquanto as demis-
sões tiveram um incremento 
de 17,2%, as admissões caíram 
56,5% na comparação com 
abril de 2019. Em valores no-
minais, São Paulo teve o pior 
desempenho, com saldo ne-
gativo (mais demissões do 
que contratações) de 260.902. 
O estado é seguido por Minas 
Gerais com 88.298 demissões 
(descontadas as contrata-
ções); Rio de Janeiro, 83.626, e 
Rio Grande do Sul, 74.686.

O secretário Especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Bruno 
Bianco, disse que o resultado 
reflete os efeitos da pande-
mia da covid-19 na econo-
mia brasileira. “É um número 
duro, que reflete a realidade 
de pandemia que vivemos, 
mas que traz algo positivo. 
Demostra que o Brasil está 
conseguindo preservar em-
prego e renda. No entanto, 
pelos mesmos motivos de 
pandemia, não estamos con-
seguindo manter a contrata-
ção que mantínhamos outro-
ra”, disse.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

A conferir
A servidora Maria do Carmo Roldan 

esclarece: não houve acordo entre a 
Prefeitura e o ex-secretário de Trans-
portes Giuliano Locanto. Ele recolheu 
espontaneamente R$ 5 mil referentes a 
15 multas - não eram 50? - que foram 
canceladas. O P.A. 36962/2019, instau-
rado pelo MP, continua tramitando...

Propriedade intelectual
A empresária Roseli Thomeu já acio-

nou seus advogados. Algumas pessoas 
estão usando na internet marcas regis-
tradas pela sua empresa, como “Guaru 
News” e “Jornal de Guarulhos”...

Piada pronta!
Surgiu no Jardim Marilena, atrás do 

aeroporto, um cemitério pronto para ser 
inaugurado. Pelos rumores, não haveria 
licença da Prefeitura. Só eu me lembrei 
da novela “O Bem-Amado”?...

Pérola
Perceptível: alguns prefeituráveis te-

rão dificuldades em controlar seus alo-
prados. Aqueles que no afã de mostrar 
serviço, dão tiros no pé do candidato. 
Existe a máxima: em eleição, ganha 
quem errar menos…

Distanciamento
Devido a fatores, digamos, externos, 

é cada mais tensa a relação política en-
tre o prefeito Guti (PSD) e o deputado 
estadual Márcio Nakashima (PDT). Im-
provável que estejam juntos nas eleições 
2020…

Acredite se quiser
No Cocaia, viela foi fechada por enor-

me portão. O cabeleireiro Argentino ti-
nha autorização e afirma que o local 
sem controle vira lixão e antro. Agora 
sob responsabilidade da Prefeitura, des-
de o ano passado estão aguardando a 
Secretaria de Obras trocar a fechadura…

A política como ela é
De olho na viela, o vereador Rafa 

Zampronio (PSDB) quer implantar um 
parquinho. Mas como ele foi para a opo-
sição ao prefeito Guti (PSD), suas chan-
ces não são das maiores…
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Respeitar
o limite de
velocidade.

Bebida
e direção.

Celular
ao dirigir.

Usar o cinto
de segurança.

Obedecer à
sinalização.

Você percebe
a importância
de suas escolhas?

Perceba o Risco. Proteja a Vida.

Eniac amplia acesso digital de alunos e distribui gratuitamente 
chips de dados para uso em telefones celulares e tablets

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac fechou 
parceria com uma empresa 
de telefonia para distribuir 
gratuitamente um lote inicial 
de 350 chips, com 6 GB de 
dados, aos seus alunos que 
estão com dificuldades para 
acessar a internet durante a 

quarentena. A distribuição 
começa no início de junho.

A ideia da instituição é 
que o estudante, ao colocar 
um desses chips em seu ce-
lular ou tablet, possa baixar 
todas suas atividades e os 
conteúdos mensais para uso 

posterior das aulas online, 
em uma velocidade de 50 
Mbps para download e 10 
Mbps para upload.

Diretor de Operações 
do Eniac, Miguel Sanchez 
explicou que a entrega dos 
chips aos alunos será reali-
zada aos sábados, por meio 
da estrutura de drive-thru já 
disponível no Campus Cen-
tro (Rua Força Pública, 89), 
através da qual é feita a dis-
tribuição de material didá-
tico e o acesso ao programa 
Car Working, que oferece 
sinal de wi-fi de alta veloci-
dade para os alunos, no es-
tacionamento da instituição.

“Agora, essa estrutura 
também vai servir para en-
tregarmos os chips. Basta 
que os alunos, regularmente 
matriculados, apresentem 
seus registros acadêmicos e 
assumam um acordo de ses-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

são trocando as apostilas físi-
cas pelo chip”, afirmou.

O acordo firmado com a 
empresa de telefonia prevê a 
entrega de 350 chips no pri-
meiro lote, mas a parceria 
não limita a quantidade de 
chips que ficará à disposi-
ção dos estudantes do Eniac. 
“Além disso, também temos 
conversas avançadas com ou-
tra operadora”, salientou.

Como cada celular ou ta-
blet possui um espaço dife-
rente para encaixar o chip, 
os produtos disponibilizados 
pelo Eniac são “triplo corte”, 
ou seja, podem ser destaca-
dos no tamanho certo, de 
acordo com cada aparelho, 
sem necessidade de uso de 
tesouras ou alicates.

O fundador do Eniac, o 
professor Ruy Guérios, res-
saltou que a medida ajuda a 
evitar o déficit educacional 

dos estudantes e permite que 
eles continuem em casa, re-
duzindo os riscos de dissemi-
nação do coronavírus.

“Estamos atentos aos 
problemas que os brasilei-
ros enfrentam para acessar 
a internet. Segundo matéria 
da Folha de S. Paulo, 70 mi-
lhões de pessoas que moram 
em nosso país possuem um 
acesso precário à rede. Mais 
uma vez, o Eniac se preocupa 
em democratizar o ensino”, 
conclui o professor. 
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Prefeitura presta atendimento a colombianos 
no Aeroporto Internacional de Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Médicos, enfer-
meiros e auxiliar de enferma-
gem da Secretaria de Saúde de 
Guarulhos prestaram atendi-
mento ontem, aos filhos dos co-
lombianos que estão instalados 
junto a seus responsáveis, nas 
dependências do Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica, enquanto aguardam 
posicionamento do Consulado 
da Colômbia sobre possível re-
patriamento. A ação terá conti-
nuidade nesta quinta-feira (28), 

beneficiando cerca de 50 crian-
ças e adolescentes.

Para o atendimento, foram 
destacados médico e enfer-
meira com fluência na língua 
espanhola, que estão fazendo 
avaliação das condições clíni-
cas das crianças e adolescen-
tes, procedimentos de enfer-
magem e também forneceram 
orientações às famílias sobre 
prevenção ao novo coronaví-
rus (Covid-19). A ação é reali-
zada por profissionais da Uni-

dade Básica de Saúde (UBS) 
Cumbica Mário Macca, repre-
sentantes da Divisão Técnica 
da Região de Saúde Pimentas/
Cumbica e da Rede de Aten-
ção aos Direitos Humanos da 
Secretaria de Saúde.

Assistência Social
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) está atendendo o gru-

po de colombianos instalados no Aeroporto, que aguardam a repatriação. Nesta quarta-feira (27), 
equipes do órgão entregaram 400 máscaras de tecido, 50 frascos de álcool em gel de 30 ml, 800 
pães e 10 quilos de leite em pó.

A SDAS está em articulação direta com o Setor de Responsabilidade Social da GRUAirport, 
concessionária do aeroporto, e com representantes do Consulado da Colômbia. Desde o último dia 
13, tem ido ao local para orientar e ofertar serviços disponíveis como possibilidade de higienização 
pessoal, acolhimento e alimentação em seus equipamentos. Entretanto, o grupo se recusa a deixar 
o local como forma de pressionar as autoridades para que tomem providências para o retorno hu-
manitário ao seu país de origem.

Para o secretário da SDAS, Alex Viterale, a prefeitura está prestando auxílio humanitário aos 
estrangeiros. “Em que pese fugir da jurisdição municipal, a questão dos colombianos que estão no 
aeroporto é humanitária. Prestamos auxílio de assistência social necessário no momento, conside-
rando que ele visa garantir direitos e reprimir a desigualdade social. Encaminhamos doações para 
que estas pessoas tenham o mínimo possível neste momento difícil em que está o imbróglio da 
decisão do Consulado da Colômbia para o repatriamento, ”afirma o gestor.

Na semana passada, dia 22, equipe da Assistência Social esteve no aeroporto acompanhada de 
representantes do Conselho Tutelar da região de Cumbica, já que entre os colombianos encontram-
-se crianças. Vale destacar que, sempre que a SDAS é acionada pela Delegacia da Polícia federal ou 
pelo setor de responsabilidade social da GRU Airport, encaminha uma equipe ao local para ofertar 
serviços, orientar e colaborar na busca de soluções.

Por se tratar de uma área 
sob jurisdição da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), a intervenção no 
local teve autorização do órgão, 
seguindo determinação do 
Conselho Tutelar de Cumbica. 

Para tanto, conta com a parcei-
ra do Aeroporto, que disponi-
bilizou espaço e estrutura para 
os atendimentos, bem como da 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, com profis-
sional do Posto Humanizado.

Hotsite esclarece dúvidas sobre o transporte público
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para continuar 
ajudando a esclarecer dúvidas 
da população sobre o sistema 
de transporte público muni-
cipal em Guarulhos durante a 
pandemia da covid-19, a Guaru-
pass (Associação das Concessio-
nárias de Transporte Urbano 
de Passageiros de Guarulhos e 
Região) traz todas as informa-
ções para os usuários, através 
hotsite ativo no portal www.
guarupass.com.br. O redirecio-
namento é automático ao clicar 
no link dúvidas.

Com dados atualizados dia-
riamente, o hotsite esclarece as 
dúvidas mais frequentes dos 
passageiros sobre circulação 
de ônibus na cidade, formas de 
recarga disponíveis para toda 
a família de cartões e também 
os procedimentos para o aten-
dimento remoto da Guarupass 

durante o período de quaren-
tena. Na ferramenta online, a 
população encontra toda lista 
atualizada de linhas em opera-
ção em Guarulhos, bem como 
as linhas específicas que aten-
dem ao Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru), no Par-
que Cecap.

A página traz ainda orienta-
ções sobre os cuidados a serem 
tomados ao utilizar o transpor-

te coletivo, como usar máscara, 
higienizar as mãos com água e 
sabão ou álcool em gel 70%, co-
brir a boca e o nariz com lenço 
descartável ou a parte interna 
do braço ao tossir ou espirrar e 
evitar tocar o rosto, além de dar 
preferência ao uso dos cartões, 
de uso pessoal e intransferível, 
em vez de cédulas e moedas, 
que aumentam a chance de 
contágio pelo vírus.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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PERMETAL S.A. - METAIS PERFURADOS
CNPJ nº 61.139.192/0001-06 - NIRE nº 35.300.049.055

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da Permetal S.A. - Metais Perfurados, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22/6/2020 às 11:00 horas, na sede social, na Rodovia 
Anhanguera Km 298 + 193 metros - Cravinhos/SP. Ordem do Dia: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis do 
exercício social encerrado em 31/12/2019. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
                              Guarulhos-SP, 23 de Maio 2020.                         A Diretoria.                                 (23, 27 e 28/5) 

PERMETAL S.A. - METAIS PERFURADOS
CNPJ nº 61.139.192/0001-06 - NIRE nº 35.300.049.055

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à sua disposição dos Senhores Acionistas, na sede Social à Rodovia Anhanguera km 
298 + 193 metros - Cravinhos/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. 
                              Guarulhos/SP, 31/3/2020.                       A Diretoria.                         (23, 27 e 28/5)

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Cidade antecipa Operação Inverno 
e alerta para baixas temperaturas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Coordenadoria Muni-
cipal de Defesa Civil (Comp-
dec), alerta para a variação de 
temperatura entre 5ºC e 7º até 
sexta-feira, dia 29. Por conta 
disso, a Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Social 
(SDAS) antecipou o início da 
Operação Inverno que, desde 
o último sábado (23), recebeu 
70 acionamentos para atender 
pessoas em situação de rua.

O atendimento é feito pelo 
Serviço de Abordagem Social 
(SEAS), que durante a Opera-
ção Inverno funciona até meia-
-noite, de segunda a segunda, 
e pode ser acionado pelos mu-
nícipes nas noites de tempera-
tura igual ou menor de 13ºC. 
Portanto, se avistadas pessoas 
dormindo na rua em noites 
com temperatura abaixo deste 
índice, é importante o aciona-

mento da Compdec, pelo tele-
fone 199 ou do SEAS, telefone 
2536-4110. Nestes casos, a equi-
pe da Abordagem Social vai até 
o local, disponibiliza cobertas 
e oferece acolhimento em um 
dos serviços da SDAS.

Prazos de comunique-se seguem suspensos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura infor-
ma que os prazos regulares dos 
comunique-se expedidos pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU) seguem suspen-
sos, já que as unidades do Fácil 
estão temporariamente fecha-
das por conta do novo corona-
vírus.  Assim que as unidades 
reabrirem, o prazo para proto-
colar as pendências existentes 
será de 30 dias. Os processos 
com comunique-se expedidos 
a partir de fevereiro/2020 e que 
venceriam nesse mês de mar-
ço, estão na SDU aguardando a 
abertura do órgão.

O Departamento de Licen-
ciamento Urbano, responsá-
vel pela aprovação de projetos 

e licenciamento de obras de 
edificações, neste período da 
pandemia, concluiu todas as 
análises de processos que rece-
beram documentos e projetos 
até o último dia de atendimen-
to presencial do Fácil, há pou-
co mais de dois meses. Tais 
projetos são de empreendi-
mentos de todos os tipos, des-
de residências unifamiliares 
até grandes empreendimen-
tos residenciais, comerciais e 
industriais, assim como des-
dobros e desmembramentos 
de áreas e loteamentos. Além 
disso, realizaram a liberação 
de empreendimentos que ne-
cessitavam de Certificado de 
Conclusão - Habite-se.

Idosos participam do Dia do Desafio pela internet
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nem mesmo a 
pandemia de covid-19 foi ca-
paz de impedir os idosos dos 
dois Centros de Convivência 
do Idoso (CCI) de Guarulhos 
de aderirem ao Dia do Desa-
fio, campanha mundial de 
incentivo à prática de ativi-
dades físicas e esportivas, 
por 15 minutos, e que acon-
tece anualmente na última 
quarta-feira de maio.

Dezenas de usuários dos 
equipamentos da Prefeitura 
participaram nesta quarta-fei-
ra (27), fazendo ginástica, ca-
minhada, dança e alongamen-
to em casa. As práticas foram 
transmitidas através das redes 
sociais e compartilhadas com 
funcionários dos CCIs que, 
semanalmente, monitoram os 
idosos a distância.

O acompanhamento a dis-
tância está sendo feito com os 
953 usuários, cujas idades são 
superiores a 60 anos, por meio 
de WhatsApp e ligações telefô-
nicas, já que as atividades pro-
movidas pelos CCIs estão sus-
pensas desde o início da atual 

crise mundial de saúde. Esta 
é uma maneira de promover 
o fortalecimento de vínculos, 
uma vez que muitos vivem so-
zinhos, e de promoção de ativi-
dades para a tranquilidade, ge-
ração de otimismo e estímulo 
para que permaneçam ativos.

Entre as atividades propos-
tas estão orientações sobre a 
importância das atividades da 
vida diária, vídeos informati-
vos sobre nutrição, autoesti-
ma, segurança, exercícios res-

piratórios, além de videoaulas 
de ginástica, estimulação cog-
nitiva, dança e artesanato (pin-
tura em tecido), que são enca-
minhadas em mídias sociais.

Durante o monitoramen-
to, se verificado que o usuário 
está muito ansioso, angustia-
do, triste ou deprimido, ele é 
encaminhado para o atendi-
mento psicológico remoto, por 
meio de telefone ou vídeocon-
sulta, a fim de receber acolhi-
mento emocional.

Careca recebe homenagens 
Nesta quarta-feira (27), professores de Educação Física da Secretaria de Esporte e Lazer, pres-

taram uma homenagem ao ex-diretor da Pasta, Luis Antonio Paulino, o “Careca”, que faleceu 
no último sábado (23), vítima da covid-19. Eles aproveitaram a edição anual do Dia do Desafio, 
movimento comunitário contra o sedentarismo, para postar em suas redes sociais vídeos reali-
zando exercícios com a hashtag #gratidaocareca.

“Com a anuência da família e respeitando a vontade individual de cada professor, estamos 
sugerindo uma homenagem especial a esse tão querido amigo do esporte guarulhense”, disse 
Rogério Hamam, secretário de Esporte e Lazer.

Ana Cecilia Zarantonelli, técnica da equipe de ginástica acrobática de Guarulhos, foi uma 
das que toparam a iniciativa e postou um vídeo em sua rede social no qual mencionou: “Careca 
“deixou saudades, era uma pessoa ímpar e merece a lembrança”.

A professora Fernanda Romano também participou da ação mostrando alguns exercícios de 
agilidade e, claro, afirmou que tudo foi feito em memória ao atleta, técnico e uma pessoa repleta 
de qualidades, o Careca.

Cozinheiros das escolas municipais recebem formação online
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início 
deste mês, mais de 900 cozi-
nheiros atuantes nas escolas 
da prefeitura participam do 
primeiro curso de formação 
totalmente online desenvolvi-
do para estes profissionais em 
tempo de restrições impostos 
pela pandemia do Coronaví-
rus. Dividido em quatro módu-
los com temas escolhidos pela 

relevância e identificação com 
o dia a dia de uma cozinha de 
escola pública, como boas prá-
ticas, higienização, desperdício 
e refeição saudável, o material 
é composto por 20 videoaulas 
com duração de até 45 minu-
tos, e tem sido disponibilizado 
diariamente no Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem (AVA).

O conteúdo  foi desenvolvi-

do pela equipe de nutricionistas 
do Departamento de Alimen-
tação e Suprimentos da Secre-
taria Municipal de Educação 
(Dase). Nas atividades online, 
além de assistir aos vídeos, os 
servidores leem textos relacio-
nados ao assunto e respondem 
a um questionário que ajuda a 
medir o nível de compreensão 
do conteúdo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Guarulhos recebe testes rápidos do coronavírus e inicia 
testagem em profissionais de saúde e idosos de instituições
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos rece-
beu do Ministério da Saúde 
12.740 testes rápidos do novo 
coronavírus (covid-19). As 
637 caixas com 20 unidades 
cada que chegaram este mês 
devem ser utilizadas exclu-
sivamente em profissionais 
da rede municipal de Saúde 
em atividade e também em 
pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, que resi-
dam em Instituições de Lon-
ga Permanência para Idosos 
(ILPIs) ou que apresentem 
comorbidades de risco para 
a covid-19, ou, ainda, sinto-
mas agudo da doença que 
são: sensação febril ou febre 
acompanhada de tosse ou 
dor de garganta, ou coriza, 
ou dificuldade para respirar.

A primeira guarulhense 
submetida ao teste rápido foi 
uma moradora de uma ILPIs 
na Vila Carmela, cujo resul-
tado foi negativo. Segundo o 
Ministério da Saúde, a testa-
gem rápida do covid-19 tam-
bém deve ser realizada para a 
população em situação de rua 
e profissionais que atuam nas 
unidades prisionais e na Fun-
dação Casa.

Para a aplicação dos testes, 
a Secretaria de Saúde está fa-
zendo uma busca ativa de ido-
sos sintomáticos para o novo 

coronavírus em instituições 
de longa permanência do mu-
nicípio e no território das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS). 
Profissionais do Consultório 
na Rua do SUS também fa-
zem o mesmo junto à popula-
ção em situação de rua. Já os 
trabalhadores dos presídios e 
da Fundação Casa foram in-
formados sobre a iniciativa e 
orientados a entrar em con-
tato com a pasta em casos de 
quadros respiratórios agudos, 
para a realização do teste.

Diferentemente do exa-
me PCR, que consiste na 
pesquisa direta do vírus nas 
mucosas das narinas e oro-
faringe e tem quase 100% de 
assertividade, o teste rápido 
somente pode ser realizado 
após o oitavo dia do surgi-

mento dos sintomas de Co-
vid-19. No caso dos profissio-
nais de saúde da rede existe 
uma recomendação adicio-
nal para a aplicação do teste 
rápido: que a pessoa esteja 
há 72 horas assintomática.

Como os profissionais de 
Saúde já vinham sendo testa-
dos no município por meio do 
PCR, somente serão submeti-
dos ao teste rápido aqueles 
que apresentaram sintomas 
e não colheram exame, no 
início da pandemia, ou nas 
situações em que o resultado 
foi inconclusivo.  Neste caso, a 
nova análise vai servir como 
complemento do diagnóstico, 
uma vez que o teste rápido 
identifica a resposta do orga-
nismo para a infecção do co-
vid-19, ou seja, o anticorpo. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

HMU já atendeu mais de 300 
pessoas com suspeita da doença
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais de 300 
pessoas com suspeita de 
infecção pelo novo corona-
vírus, já foram atendidas 
no Hospital Municipal de 
Urgências de Guarulhos 
(HMU). Deste total, 162 ti-
veram o diagnóstico con-
firmado e 77 já receberam 
alta. Atualmente, 24 pesso-
as permanecem internadas 
em tratamento no hospital 
e outras 61, com média de 
idade de 66,7 anos, não re-
sistiram e foram a óbito.  
Dos pacientes que morre-
ram, 98,3% possuíam co-
morbidades, sendo as mais 
comuns a hipertensão arte-
rial e diabetes mellitus.

Mesmo antes da con-
firmação do primeiro caso 
no Brasil, o HMU iniciou 
protocolo de atendimento 
para pessoas com suspeita 
da doença, o qual já passou 
por várias atualizações, 
senda a última realizada 
em 24 de abril passado. 
Para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus, o 
hospital também implan-
tou um fluxo diferenciado 
para o atendimento das de-
mais doenças respiratórias.

Segundo explicou o mé-

dico José Carletti, diretor 
clínico do HMU, em conjun-
to com a Prefeitura e com a 
Secretaria de Saúde, foi re-
alizado um extenso estudo 
em conformidade com as 
normas de Vigilância Sani-
tária vigentes, para a reade-
quação de espaços na uni-
dade de terapia intensiva do 
hospital, o que resultou na 
criação de 16 leitos de UTI 
específicos para covid-19.

“Conseguimos criar 10 
leitos de UTI específicos 
para covid-19 e, posterior-
mente, mais seis leitos ex-
tras. Criamos também na 
clínica médica, incialmen-
te, 26 leitos para pacientes 
com o novo coronavírus, 
bem como outros seis im-
plantados na sequência, 
perfazendo um total de 32 
leitos para covid-19. Além 
disso, tivemos um treina-
mento intensivo da equipe 
por parte da Comissão de 
Controle de Infecção Hos-
pitalar, e fornecemos equi-
pamentos de proteção in-
dividual a todos os nossos 
colaboradores. Todas essas 
medidas têm garantido a 
recuperação da maioria dos 
pacientes”, avalia o médico.

Município contabiliza 1.958 casos confirmados 
de coronavírus e atinge 227 óbitos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Boletim 
Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal 
da Saúde nesta quarta-feira 
(27) mostra que Guarulhos 
passou de 1.740 casos con-
firmados de covid-19 para 
1.958. Isso porque a cidade 
passou a ter acesso ao ban-
co de dados do E-SUS, que 
contém todos os casos no-
tificados de moradores do 
município atendidos tam-
bém fora da cidade, seja 
em hospital público ou par-
ticular. 

Os óbitos ocasionados 

pela doença são 227, com a 
confirmação de mais duas 
mortes, de um homem de 
71 anos e uma mulher de 
54, que continha comorbi-
dades. Ambos ocorreram 
no mês de maio.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI destinados a 
pacientes com covid está 
em 101,03% em Guarulhos.  
O que significa que a cida-
de já está utilizando leitos 
extras, de estabilização, 
como de salas vermelhas 
para atender aos pacientes. 
Já os leitos de enfermaria a 

taxa é menor, 72,06%. No 
entanto, somente no Cen-
tro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gr), 48 pesso-
as estão internadas nestes 
leitos de enfermaria, além 
de outras dez nos de UTI. 
Nesta quarta-feira duas al-
tas foram registradas no 
local. A Prefeitura de Gua-
rulhos está se empenhando 
para que nos próximos dias 
comece a utilizar leitos de 
UTI locados de hospitais 
particulares da cidade para 
que nenhum paciente ve-
nha a ficar desassistido.
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta quarta-fei-
ra (27) o Centro de Combate 
ao Coronavírus de Guarulhos 
(3C-Gru) completa dois me-
ses de funcionamento com 
21.182 pessoas atendidas, 
sendo 11.166 consultas e aco-
lhimentos e 10.016 triagens 
de pessoas com suspeita de 
covid-19, as quais chegaram 
ao local a pé ou passaram 
pelo sistema drive-thru, com 
capacidade para atender até 
seis carros simultaneamente.

Enquanto a triagem é 
realizada das 7h às 19h, de 
segunda a domingo, o hos-
pital de campanha que fica 
no mesmo complexo, atua 
24 horas por dia, sete dias 
por semana, e conta com 70 
leitos, sendo 14 de emergên-
cia com apoio de respirado-
res (UTI) para casos mais 
graves. Até o momento, 251 
pessoas foram internadas no 
local, 152 receberam alta e 

lamentavelmente 34 evoluí-
ram a óbito. Também foram 
realizados 18.765 exames la-
boratoriais.

Claudilene Germano Bar-
bosa, Leninha, como gosta de 
ser chamada, teve a mãe, de 
78 anos e o sobrinho, de 37, 
internados no 3C-Gru com 
suspeita da Covid-19. “Nós 
seguimos todas as orien-
tações direitinho. ”Há um 
ano minha mãe sofreu um 
infarto, o Tiago é obeso e, 
assim como ela, hipertenso. 
Eu quem estava fazendo as 
compras para eles, inclusive 
fazendo toda a limpeza, mas 
provavelmente acabaram se 
infectando”, contou.  

Ao perceber que ambos 
não estavam muito bem, Le-
ninha ligou para o Samu 192. 
“A médica me acalmou e ao 
avaliar os dois, disse que mi-
nha mãe estava com uma gri-
pe forte, mas que o meu so-

brinho tinha os sintomas da 
covid-19”. Isso ocorreu na ter-
ça-feira (12). Com a piora do 
sobrinho três dias depois, o 
levaram para o 3C-Gru, onde 
ele e a avó ficaram interna-
dos. Tiago Isaque Rodrigues 
dos Santos recebeu alta na 
última sexta-feira (22), en-
quanto a avó Sebastiana Ro-
drigues da Silva pode ir para 
casa nesta quarta-feira (27).

Leninha conta que a sen-
sação de ver os dois em casa 
é de gratidão e alívio. “Os 
médicos são maravilhosos, 
passam confiança, nos dei-
xam seguros. Todos os dias 
um deles me ligava para me 
informar sobre o estado de 
saúde da minha mãe e sobri-
nho e eu percebia que mais 
do que os cuidados técnicos, 
havia atenção, humanidade, 
porque me contavam coisas 
sobre cada um deles, como as 
histórias que sei que minha 

mãe conta”, finalizou.
O Centro de Combate ao 

Coronavírus está localizado 
na avenida Odair Santaneli, 
101 - Parque Cecap, próximo 
ao Hospital Geral de Guaru-
lhos. Todas as pessoas que 
apresentarem febre, tosse, 
falta de ar e dor de gargan-
ta, além de perda de olfato 

Centro de Combate ao Coronavírus completa dois meses com mais de 21 mil atendimentos

e paladar, devem se diri-
gir ao local das 7h às 19h. 
Além disso, em Guarulhos 
há uma central telefônica 
para indicações médicas e 
psicológicas perante a crise 
do coronavírus. Basta ligar 
para o número 2475-8661, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

Após ser excluída de flexibilização pelo governo do estado, prefeitura deverá 
anunciar até sexta novas regras de reabertura dos estabelecimentos de Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
recebeu com estranheza 
os critérios utilizados pelo 
governo do estado quanto 
as novas regras de flexibi-
lização para liberar apenas 
a capital, em detrimento 
dos demais municípios 
da Região Metropolitana. 
Segundo ele, Guarulhos 
apresenta índices de ca-
sos confirmados e mortes, 
proporcionais à população, 
muito inferiores aos regis-
trados em São Paulo. Lem-
bra, inclusive, que Guaru-

lhos contava com um plano 
de flexibilização, cuja se-
gunda fase se iniciaria em 
8 de maio passado, mas que 
não foi colocado em prática 
para respeitar a orientação 
do Estado para que todos 
os municípios da Região 
Metropolitana de São Pau-
lo atuassem em bloco. 

Segundo Guti, a taxa de 
infecção do coronavírus na 
capital paulista é de 3,78 
a cada mil habitantes, su-
perior a Guarulhos, que é 
de 1,58 a cada mil. “Não é 

justo. Foi uma decisão in-
coerente por isso temos o 
nosso próprio plano e vou 
anunciar na sexta”, afir-
mou o prefeito ontem du-
rante live nas redes sociais.

Em paralelo, em que pese 
os altos índices de ocupação 
de leitos médicos, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
anunciará o incremento de 
novos leitos de UTI volta-
dos ao atendimento de pa-
cientes com coronavírus 
nos próximos dias, locados 
de hospitais particulares.

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA
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Estamos atentos e agindo em busca das 
melhores soluções para amenizar os 
seus efeitos aos nossos associados

Os comerciantes e pequenos em-
presários de Guarulhos pedem socor-
ro. As medidas restritivas de circula-
ção, por causa da pandemia do novo 
coronavírus, já duram mais de 60 dias 
e muitos empreendedores não sabem 
mais o que fazer para manter seus ne-
gócios ativos depois da quarentena.

De portas fechadas e sem vender 
seus produtos ou serviços, eles não 

possuem condições de continuar 
honrando com o salário de seus co-
laboradores. A solução apresentada 
pelo governo federal, de arcar com 
parte dos salários por 60 dias, já 
está com os dias contados. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mais 1,5 milhão 
de brasileiros solicitaram o seguro-
-desemprego durante a pandemia.

E o pior: com mais de mil mor-
tes por dia causadas pela Covid-19 
no Brasil, segundo país com o maior 
número de infectados no mundo, di-
ficilmente voltaremos às nossas roti-
nas tão cedo.

Diante dessa situação, os empre-
endedores se veem em uma encruzi-
lhada. Ao mesmo tempo em que não 
conseguem bancar seus colabora-

dores, eles precisam da equipe para 
retomar às atividades, quando o co-
mércio for reaberto.

Tenho conversado com muitos 
associados nesse momento difícil. 
Nesta semana, me deparei com a si-
tuação do empresário Irvando Secco, 
proprietário da tradicional Galvila 
Sports, loja de artigos esportivos 
com mais de 40 anos de mercado. 
Além dos salários de seus funcioná-
rios, Secco precisa se virar para não 
atrasar o aluguel dos imóveis onde 
seu estabelecimento funciona, na 
Vila Galvão e no Centro. “Com tanto 
tempo de comércio, nunca vi nada 
igual. Estou queimando os neurô-
nios para encontrar uma solução”, 
disse-me o empresário.

O desespero de Secco se reflete 
em outros milhares de empreendedo-
res guarulhenses que se encontram 
no mesmo drama. “O pior é que não 
sabemos quando poderemos reabrir 
a loja. Cria-se uma expectativa e, de-
pois, ela é desfeita. É uma incerteza 
que causa angústia no comerciante”, 
completou o dono do Galvila.

Como presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Guaru-
lhos, sempre estive atento às deman-
das e dificuldades dos empresários 
de nosso município. Ouvi-los e dar 
voz a eles é algo que faz parte da nos-
sa missão.

Desde o início dessa crise, esta-
mos atentos e agindo em busca das 
melhores soluções para amenizar os 
seus efeitos aos nossos associados. 
Fomos os primeiros a reivindicar, 
junto ao poder público, a prorroga-
ção dos vencimentos de impostos 
municipais, o que foi atendido. Isso 
para citar apenas um exemplo do 
que estamos fazendo pelo associado. 
É importante que todos se unam e se 
ajudem para superarmos essa fase 
da melhor maneira possível.

Sempre digo isso, porém é bom 
ressaltar: você, empresário, não está 
sozinho. Sempre que precisar, a nos-
sa entidade estará à disposição.

Pequenos empresários estão 
sem alternativas para manter 
empregos e sobreviver

PONTO
DE VISTA

Presidente da ACE-Guarulhos

SILVIO ALVES

Convidados pela Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) para um debate online sobre 
estratégias de mitigação de crises diante da 
pandemia do novo coronavírus, dois prefeitos 
norte-americanos falaram ontem sobre as 
estratégias de mitigação adotadas pelas 
cidades de Miami e Los Angeles para lidar com 
o problema. Em comum, a avaliação de que se 
as medidas para evitar a propagação do vírus 
causador da covid-19 não forem implementadas 
de forma correta agora, no futuro as restrições 
poderão ser ainda maiores. 

O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, em sessão deliberativa extraordinária 
virtual, o projeto de lei complementar que abre 
a possibilidade para que micro e pequenas 
empresas, participantes do regime tributário 
especial do Simples Nacional, realizarem 
a negociação de débitos conforme a Lei 
13.988/20. A lei, aprovada no mês passado, 
estabelece os requisitos e as condições para 
empresas devedoras resolvam litígios com a 
União, relativos à cobrança de débitos junto à 
Fazenda Pública. 

ANOTE
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Churrascaria
Self Service

AV. PAULO FACCINI, 1769 - BOSQUE MAIA

Marmitex Média
Arroz, feijão, macarrão, 

farofa e churrasco

R$ 15,00*

Marmitex Grande
Arroz, feijão, macarrão,

farofa, barata frita e salada

R$ 17,00*

FONE: 4574-7463

Peça

pelo

*Valores somente para retirada no local!

Doria libera abrir shoppings e lojas de rua na capital paulista a partir de junho
FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A cidade de 
São Paulo poderá abrir, com 
restrições, shoppings, escri-
tórios, lojas de rua, conces-
sionárias e imobiliárias a 
partir de junho, segundo o 
plano de reabertura do Esta-
do anunciado ontem pelo go-
vernador João Doria (PSDB). 
A saída da quarentena, em 
vigor desde 24 de março, terá 
cinco fases, da mais restriti-

va (atual) para a mais flexível 
e varia para cada região do 
Estado, que segue com o uso 
obrigatório de máscaras.

Na capital, as atividades 
ainda não serão retomadas 
na segunda-feira porque a re-
abertura depende de acordos 
com cada setor econômico e 
aval de órgãos municipais de 
saúde, o que só vai começar 
na semana que vem, segun-

do a prefeitura. O local que 
for autorizado a reabrir terá 
de seguir regras, como limi-
tar acesso de clientes e ofere-
cer álcool em gel. Shoppings, 
por exemplo, precisarão agir 
para evitar aglomerações. 
Stands de venda de prédios 
deverão seguir recomenda-
ção para serem ventilados.

Segundo Doria, a retoma-
da será nas cidades com redu-
ção consistente de casos, com 
disponibilidade de leitos nos 
hospitais públicos e privados 
e nas que obedecerem ao dis-
tanciamento social. Especia-
listas veem riscos na flexibi-
lização na capital e em outras 
cidades, no momento em que 
ainda há alta de mortes e alta 
ocupação de UTIs (leia mais 
nesta pág.) Para Doria, “não é 
relaxamento, mas um ajuste 
fino” conforme necessidades 
regionais. “E temos dados 
técnicos para garantir essa 
retomada segura”, afirmou.

Mas nas 38 cidades a 

Grande São Paulo, a situação 
ainda é considerada crítica. 
Embora milhões de morado-
res da região metropolitana 
trabalhem na capital, o que 
torna a fiscalização difícil, 
Covas disse se basear em cri-
térios técnicos. 

No plano de Doria para 
a reabertura, o Estado foi 
dividido em 18 regiões e há 
cinco fases de restrições. A 
1ª etapa, vermelha, vigente 
hoje em todo o Estado, libe-
ra o funcionamento só de 
serviços essenciais, como os 
de saúde e limpeza pública, 
além da indústria e da cons-
trução civil. Três regiões do 
Estado continuam no alerta 
máximo - Grande São Paulo, 
Baixada Santista e Registro.

A fase 2, laranja, prevê 
flexibilização em alguns se-
tores, como shoppings e lojas 
de rua. Além da capital, mais 
10 estão nesse patamar. O ní-
vel 3, amarelo, já é possível 
reabrir bares, restaurantes e 

salões de beleza, mas ainda 
com restrições de horário e 
fluxo de clientes. Quatro regi-
ões do Estado são amarelas.

Nenhuma região atin-
giu os dois últimos níveis. 
No quatro (verde), haverá 
abertura maior, incluindo 
academias, mas ainda com 
restrições. E no cinco, cha-
mado de “novo normal con-
trolado”, traz a liberação 
total - incluindo teatros, ci-
nemas e eventos, mas com 
medidas de higiene. A reto-
mada de aulas presenciais 
no setor de educação e o 
retorno da capacidade total 
das frotas de transportes 
seguem sem previsão.

Segundo a economista 
Ana Carla Abrão, coordena-
dora do comitê econômico 
de São Paulo, a cada sete dias 
haverá reavaliação das classi-
ficações e as regiões poderão 
regredir de fase. A cada 15 
dias, pode haver avanço para 
fase menos restritiva.



ÁRIES: Aquilo que está envolvendo o fogo neste 
momento será a sua determinação. Precisar ser mola 
propulsora do seu dia neste momento. 

TOURO: Virá a nascer em você no decurso deste dia uma 
capacidade sobre aspectos envolvendo a sensibilidade, 
muito forte e grande em seu coração.

GÊMEOS: Ficará muito inquieta neste dia tudo por causa 
de um movimento estranho no planeta de Júpiter agora 
na sua vida.

CÂNCER: Mostrar-se-á como alguém que age cautelo-
samente em detrimentos daqueles que parecem estar 
junto de você. 

LEÃO: Sentirá o seu corpo mostrar muitas fragilidades 
nas suas costa, essa que é característica dos leoninos. 
Ficar muito estressada não ajudará em nada.

VIRGEM: Com uma característica de modificação você 
poder andar com o seu dia mais feliz. O planeta Júpiter 
pode lhe deixar solitário.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Suas melhores opções tendem a criar uma certa 
fórmula indecisa para você continuar a ter prosperidade.  
Saturno poderá apresentar algumas coisas boas.

ESCORPIÃO: Muitos sentimentos que você estava 
reprimindo de alguma forma estarão mais fogosos agora 
em você. 

SAGITÁRIO: Não agirá conforme o esperado pois poderá 
vir a agir sob uma camada sombria vinda do planeta 
Mercúrio. 

CAPRICÓRNIO: Com um lado imaginário mais reforçado, 
poderá explorar um pouco mais os elementos que fogem 
ao exercício da Lua sobre esta constelação. 

AQUÁRIO: Muitas mudanças acontecendo e você poderá 
ficar sem saber o que fazer, mas tranquilize-se tudo 
estará bem regular. 

PEIXES: O planeta de Netuno no atual momento fará 
alguns milagres por você no amor, por isso olhe bem 
para quem está ao seu lado. 

HORÓSCOPO
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Trump ameaça ‘regular ou fechar’ mídias sociais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente dos 
EUA, Donald Trump, afirmou 
ontem que as plataformas de 
mídia social “silenciam total-
mente as vozes conservadoras” 
e disse que deve regulá-las ou 
fechá-las A declaração ocorreu 
depois que o Twitter marcou 
dois posts de Trump com um 
alerta, pedindo a seus usuários 
que checassem os fatos relata-
dos pelo presidente.

“Os republicanos sentem 
que as plataformas de mídia 
social silenciam totalmente as 
vozes conservadoras. Vamos 
regular fortemente, ou fechá-
-las, antes que isso aconteça. Vi-
mos o que eles tentaram fazer 
e falharam em 2016”, escreveu 
Trump, também no Twitter.

As mensagens de Trump 
se referiam à votação pelos 
correios - o presidente sugere 
que haverá fraude no envio de 
cédulas. “Caixas de correio se-
rão roubadas, as cédulas serão 
falsificadas e até impressas ile-
galmente e assinadas de forma 
fraudulenta”, escreveu.

Um porta-voz do Twitter 
afirmou que o alerta nos dois 
posts foi colocado porque os 
tuítes “contêm informações en-
ganosas”. Em seguida, Trump 
acusou a empresa de “interferir 

nas eleições”. “O Twitter está su-
focando a liberdade de expres-
são, e eu, como presidente, não 
vou permitir que isso ocorra.”

O caso não foi a única te-
oria conspiratória espalhada 
por Trump nesta semana. Em 
outro tuíte, o presidente suge-
riu que um jornalista da MS-
NBC assassinou uma assessora 
em 2001. Lori Klausutis traba-
lhava para Joe Scarborough, 
que então era deputado repu-
blicano. Ela sofreu um ataque 
cardíaco e, segundo a perícia, 
bateu com a cabeça numa 

mesa antes de morrer.
Scarborough apresenta um 

programa de debates com a mu-
lher, Mika Brzezinski. Os dois 
são desafetos de Trump. Recen-
temente, o presidente ressusci-
tou a teoria de que ela teria sido 
assassinada, pedindo que inves-
tigadores reabrissem o caso, o 
que causou indignação até da fa-
mília de Lori. O viúvo, T.J. Klau-
sutis, chegou a escrever uma 
carta para Jack Dorsey, CEO 
do Twitter, pedindo à empresa 
que apagasse as mensagens de 
Trump - o que não aconteceu.

FOTO: SHEALAH CRAIGHEAD
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MIS completa 50 anos com ação que convida 
frequentador a contar história com o museu

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  O Museu da Ima-
gem e do Som, instituição da 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado, celebra 
seus 50 anos na próxima sexta-
-feira (29). Para comemorar a 
data, o museu – que permane-
ce fechado em colaboração às 
medidas de contenção do novo 
coronavírus – convida o públi-
co para continuar fazendo par-
te dessa história. A partir dessa 
data, acessando o site do MIS, 
os internautas podem contar 
em vídeo seu caso de amor 
com o equipamento cultural.

Para marcar o aniversário, 
uma programação especial do 
#MISemCasa (ação virtual do 
museu com conteúdo diário 
inédito) traz uma live sobre 
Castelo Rá-Tim-Bum – A expo-
sição, mostra de maior sucesso 
do MIS, realizada em 2014 em 
parceria com a TV Cultura.  
Participam do debate atores 
que fizeram parte do elenco 

da série, como Angela Dip e 
Pascoal da Conceição, e a me-
diação fica por conta de André 
Sturm, curador da exposição e 
ex-diretor do MIS.

Outras novidades são a 
inauguração da exposição vir-
tual Moventes, elaborada a par-
tir do acervo do Museu e que 
integra a plataforma Google 
Arts & Culture, e o Bate-papo 
de cinema Pontos MIS – Espe-
cial 50 anos, com a exibição e 
discussão do curta-metragem 
experimental Nasce o MIS, 
que contou com a colaboração 
de nomes como Ismail Xavier 
e Wesley Duke Lee, e foi rea-
lizado em 1970 por ocasião da 
inauguração da instituição.

“Mais do que um espaço fí-
sico, um museu é expressão di-
nâmica da memória da socie-
dade, das cidades, das pessoas. 
No caso do MIS, das manifes-
tações artísticas relacionadas 
à imagem e ao som e de tudo 

que as envolvem. Com base 
nessas ideias, construímos 
uma comemoração dos 50 
anos do MIS que coloca cada 
visitante como protagonista. 
Seus afetos transpostos por 
meio de vídeos irão compor 
uma ação virtual que mostra 
que estamos juntos, mesmo 
distantes”, diz Cleber Papa, di-
retor cultural do MIS.

“Neste momento em que 
um potente vírus nos obriga a 
nos reinventarmos, o MIS dá 
passos mais largos em direção 
a uma presença online ainda 
maior, e presenteia o público 
com uma programação que 
percorre de seu nascimento 
a recentes sucessos, apontan-
do para um futuro no qual a 
rede de conexões tornará ain-
da mais amplos e acessíveis 
os diálogos entre o MIS e seu 
público”, completa.

Em comemoração ao ani-
versário do museu, a ação di-
gital MIS 50 anos busca pro-
mover o compartilhamento 
de histórias entre o público e o 
equipamento. A partir do dia 
29 de maio, acessando o site 
do MIS, o público enviar víde-
os com seus relatos pessoais. A 
ação alcança as redes sociais 
do museu, permitindo que as 
histórias também sejam com-
partilhadas. Ao final, o público 
poderá acompanhar em uma 
página do MIS 50 anos os de-
poimentos que celebram essa 
história.

Prefeitura quer avaliar impacto da pandemia 
sobre as atividades culturais da cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o objeti-
vo de diagnosticar o impacto 
provocado pelas restrições im-
postas pela pandemia do novo 
coronavírus, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cultu-
ra, disponibilizou em seu site 
oficial formulários para mape-
amento dos trabalhadores da 
Cultura e espaços culturais do 
município de Guarulhos. Esse 
trabalho vai fornecer ao poder 
público um panorama da atu-
al situação do setor no municí-
pio e permitir o planejamento 
de medidas que possibilitem 
um retorno rápido e organiza-
do das atividades culturais no 
período pós-pandemia.

Os dados solicitados no 
mapeamento levam em con-
sideração as informações 
previstas no Projeto de Lei 
de Emergência Cultural, Lei 
1075/2020, que está em trami-
tação na Câmara dos Deputa-
dos. Para preencher o formu-
lário, basta acessar o endereço 
www.guarulhos.sp.gov.br/ma-
peamentocultural. Nesse link 
há dois formulários disponí-
veis para preenchimento: um 
para os trabalhadores da Cul-
tura e outro para os gestores 
de espaços culturais da cidade.

De acordo com o secretário 
de Cultura, Vitor Souza, o ma-
peamento se faz necessário, 
em primeiro lugar, para ga-
rantir que recursos emergen-
ciais externos, uma vez que 

cheguem até a cidade, possam 
atender com agilidade às de-
mandas devidas, seja em re-
lação aos artistas independen-
tes e suas atividades, seja nos 
espaços culturais que tiveram 
suas atividades suspensas e 
também às instituições de en-
sino que tiveram que se adap-
tar a esse momento de crise.

“Tanto o mapeamento rea-
lizado pela Secretaria de Cul-
tura como as demais ações da 
Prefeitura de Guarulhos estão 
sendo pensadas nesse período 
de combate ao novo coronaví-
rus, de modo a nos fornecer 
um panorama geral da cida-
de, uma força-tarefa que conta 
com o apoio de empresários, 
do setor cultural, artistas da 
cidade e de munícipes para 
que possamos atuar de forma 
assertiva, a partir do entendi-
mento dos reais impactos da 
pandemia nas questões sócio-
-políticas, no convívio social e 
nos meios de produção, dentre 
os quais o segmento cultural”, 
esclarece o secretário.

Os dados informados pe-
los trabalhadores da área da 
Cultura e gestores de espaços 
culturais, exceto os pessoais, 
farão parte de um relatório 
mensalmente atualizado e 
publicado no subsite da Secre-
taria Cultura. O cadastro no 
mapeamento poderá ser reno-
vado mediante novo preenchi-
mento de formulário.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Netflix vai começar a cancelar assinaturas antigas que estão paradas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Netflix está trabalhando em um método para facilitar o cancelamento de 
assinaturas inativas no serviço de streaming, disse a empresa em um post de blog na 
quinta-feira (21). A ideia é perguntar para o usuário por meio de notificações se ele deseja 
continuar pagando o serviço.

Segundo Eddy Wu, diretor de inovação de produtos, a empresa já está notificando con-
tas que estão há dois anos sem uso, para perguntar se querem encerrar a assinatura.

O diretor ainda informou que, caso o usuário volte a adquirir um plano da Netflix até 
10 meses depois do cancelamento, todas as configurações pessoais como preferências e 
favoritos estarão salvas na conta.

“Essas contas inativas representam menos da metade de um por cento de nossa base 
geral de membros, apenas algumas centenas de milhares, e já estão incluídas em nossas 
diretrizes financeiras”, afirmou Wu no post. “Os membros começarão a ver esses e-mails 
ou nas notificações de aplicativos esta semana. Se eles não confirmarem que desejam con-
tinuar se inscrevendo, nós a cancelaremos automaticamente.”
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