
Guarulhos recebe 15 respiradores 
e ampliará leitos no HGG e HMU
Equipamentos, solicitados ao Governo do Estado em abril, vieram após pressão do prefeito Guti e são necessários para retomada da 
economia prevista para iniciar no próximo dia 15; ao todo, serão 10 para a unidade estadual e cinco para o hospital municipal Pág. 4
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Disque-Denúncia Guarulhos precisa dos governos estadual e federal para 

que consigamos passar por esta crise com o menor 
número de óbitos possíveis”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Major Olímpio destina R$ 5,1 milhões em 
emendas parlamentares para a cidade
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Fácil retoma atendimentos presenciais 
por agendamento a partir de 2ª feira

ACONTECE
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com/grufilmcommission/.
Com o objetivo de falar do cinema in-

dependente e da produção audiovisual 
de coletivos, o mediador Tico Barreto en-
trevista o cineasta, diretor de produção 
em teatro, roteirista e ator Elder Fraga e 
o ator e proprietário da Academia de Te-
atro DR&T, em Guarulhos, Thiago Matos. 
Juntos, eles debatem em busca de novos 
caminhos e soluções para a ampliação de 
recursos e geração de renda.

todas as faixas etárias.
No espaço os interessados vão co-

nhecer os professores especializados 
em cada instrumento, terão acesso a 
vídeos, sugestões de atividades, textos 
informativos e muita música de qualida-
de. Os cursos são abertos à população 
em geral, mas com uma ênfase maior a 
estudantes, uma vez que a proposta do 
Ateliê Musical é oferecer um comple-
mento ao aprendizado escolar.

Na próxima sexta-feira (5), às 20h, a 
Prefeitura de Guarulhos apresenta o Semi-
nário Audiovisual, série de encontros onli-
ne com empresários, produtores e artistas 
de todo o Brasil para discutir os avanços da 
política pública da atividade audiovisual na 
cidade. Iniciativa da Secretaria de Cultura 
por meio da Divisão do Audiovisual, os en-
contros são transmitidos pela fanpage da 
Guarulhos Film Commission no Facebook, 
disponível no link https://www.facebook.

Nesta sexta-feira (5) a Prefeitura 
de Guarulhos disponibilizará o terceiro 
episódio de Patrimônio Cultural para 
Curiosos, série semanal de encontros 
virtuais temáticos. Iniciativa da Secre-
taria de Cultura por meio do Arqui-
vo Histórico Municipal, os vídeos são 
apresentados por Araci Borges, chefe 
do Arquivo Histórico, e estão dispo-
níveis na fanpage https://www.face-
book.com/arquivohistoricogru/ para 
apreciação dos interessados.

As pessoas que digitarem o endere-
ço https://ateliemusical360.wordpress.
com/blog-2/ abrirão uma janela de 
oportunidades para o aprendizado de 
música. Numa iniciativa da Escola 360, 
parceira da Prefeitura de Guarulhos, no 
sentido de superar as limitações impos-
tas pelo período de quarentena, o Ateliê 
Musical agora conta com um blog onde 
serão disponibilizadas videoaulas gra-
tuitas de diferentes instrumentos e para 

Cinema independente e produção de coletivos são temas de seminário

Série Patrimônio Cultural para Curiosos aborda conceito de espaço 

Prefeitura leva o programa Ateliê Musical para o ambiente virtual

No episódio desta sexta-feira, cujo 
tema é Os Lugares e sua Dimensão 
Imaterial, Araci faz breves abordagens 
conceituais sobre lugar, espaço e local 
numa perspectiva patrimonial. “Falare-
mos também de casos específicos de 
patrimonialização de lugares, seja pelo 
tombamento ou pelo registro, buscan-
do uma visão que aponte para a com-
preensão da preservação do patrimô-
nio integral”, explica a apresentadora.

A Rede Fácil de Aten-
dimento ao Cidadão re-
tomará, a partir da pró-
xima segunda-feira (8), 
os atendimentos presen-
ciais, que deverão ser 
previamente agenda-
dos. O local estava com 
as atividades suspensas 
desde março para con-
ter a disseminação do 
novo coronavírus. 

Neste primeiro mo-
mento apenas dois 
serviços estarão dis-
poníveis de forma pre-
sencial: a retirada de 
documentos de proces-
sos administrativos que 
já estejam emitidos e 
o parcelamento de dé-
bitos. Todas as demais 
solicitações devem con-
tinuar sendo realizadas 
pelos canais disponibi-
lizados durante a qua-
rentena: o telefone (11) 
2475-8651 e o e-mail 
atendimentofacil@gua-
rulhos.sp.gov.br. 

Os atendimentos 
acontecerão na unida-
de Bom Clima (aveni-
da Bom Clima, 49) e os 
agendamentos devem 
ser feitos pelo número 
2475-8650, das 9h às 
15h. O local passará por 
adequações para seguir 
as regras de distancia-
mento social e as ações 
de higienização e limpe-
za serão intensificadas. 

Para ser atendido é 
obrigatório ter reali-
zado o agendamento, 
assim como fazer o uso 
de máscara. Além dis-
so, os atendentes ape-
nas receberão uma pes-
soa por agendamento. 
Os atendimentos pre-
senciais da Sabesp 
continuam suspensos e 
as equipes podem ser 
contatadas pelos nú-
meros gratuitos 195 e 
0800-011-9911, ou pelo 
WhatsApp (11) 99983-
4217.
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Hospitais de Guarulhos recebem doação de escudos de proteção facial 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Beneficente Estrela da Ma-
nhã, uma instituição filan-
trópica com sede no Jardim 
Tranquilidade, doou 500 
escudos de proteção facial 
para a Secretaria da Saúde 
de Guarulhos na sexta-feira 
(29) e deve entregar mais 
500 equipamentos nos pró-
ximos dias. Os materiais co-
meçaram a ser distribuídos 
aos hospitais públicos da 
cidade nesta semana e irão 

reforçar as medidas de pre-
venção contra a covid-19.

Serão contemplados com 
os materiais o Hospital Mu-
nicipal de Urgência (HMU), o 
Hospital Municipal Pimentas 
Bonsucesso (HMPB), o Hos-
pital Municipal da Criança e 
do Adolescente (HMCA), bem 
como os estaduais Padre Ben-
to e Hospital Geral de Guaru-
lhos, além dos conveniados 
Maternidade Jesus José e Ma-
ria e Hospital Stella Maris.

“Protegendo heróis” é o 
nome escolhido pela Asso-
ciação Beneficente para dar 
nome ao projeto que, além 
dos hospitais de Guarulhos, 
também deve contemplar a 
Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. Segundo a pre-
sidente da instituição Estrela 
da Manhã, Lídia Dantas Cos-
ta, todos os escudos foram 
confeccionados pelos colabo-
radores da entidade, incluin-
do médicos, assistente social, 
terapeuta ocupacional, mem-
bros da diretoria, entre outros.

Ela contou que a inicia-
tiva partiu da médica en-
docrinologista pediatra da 
associação, Aline Dantas 
Costa Riquetto, que, antes de 
iniciar a confecção dos equi-
pamentos, fez uma ampla 
pesquisa para que o material 
atendesse a todas as especi-
ficações técnicas recomen-
dadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Para a diretora de 
Urgência e Emergência da 
Secretaria de Saúde, Giselle 
Bartelotti Nunes, a doação, 
além de ser de grande valia 
para os hospitais públicos, 
mostra o reconhecimento do 
trabalho desempenhado por 
toda a equipe assistencial.

“Fico feliz em ver que, 
em meio ao momento de-
licado que estamos viven-
do, a Associação Estrela da 
Manhã consolida o bem em 
prol da proteção dos profis-
sionais da saúde e os reco-
nhecem em seus esforços”, 
elogiou a diretora.
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Prefeitura e Sabesp instalam 
lavatório em frente ao HMU
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre a prefeitura e a Sabesp 
possibilitou a instalação de 
lavatório para higienização 
das mãos no Hospital Muni-
cipal de Urgência (HMU), no 
Bom Clima. A ação beneficia 
todos os frequentadores do 
hospital e é mais uma me-
dida adotada para ajudar no 
combate à covid-19. O equi-
pamento já está funcionando 
desde segunda-feira (01º).

A Sabesp é responsável 
por montar a parte hidráu-
lica e instalar a estrutura 
dos lavatórios. O hospital se 
responsabiliza pelo bom uso 
dos equipamentos e pela re-
posição de sabonete. A cons-
trução desses equipamentos 
tem o objetivo de ajudar a 
população a manter os hábi-
tos de higienização, inclusi-
ve na rua.

Desde o início da pan-
demia, a Sabesp já instalou 

330 lavatórios em locais de 
grande circulação de pessoas 
em municípios atendidos em 
todo o Estado. Só na Região 
Metropolitana são 124 pias 
para uso geral da população 
já em funcionamento.
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Passa de mil o número de casos na Região Centro
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Dados do Bole-
tim Epidemiológico revelam 
que passou de mil o núme-
ro de casos confirmados do 
novo coronavírus na Região 
de Saúde Centro. São 1.025 
pessoas infectadas e 92 mor-
tes nesse território. Em se-
gundo lugar, com 962 pessoas 
infectadas e 91 óbitos, está a 
Região de Saúde Cantareira. 

O documento mostra ain-
da que aumentou a circulação 

do vírus também na Região 
de Saúde São João/Bonsuces-
so, que já soma 641 notifica-
ções positivas e 50 óbitos. 

Apesar de possuir o me-
nor número de casos até ago-
ra, a área de abrangência São 
João/Bonsucesso está quase 
se equiparando à Região de 
Saúde  Pimentas/Cumbica, 
que tem 684 casos confirma-
dos e 64 mortes.

No recorte por faixa etá-

ria, os dados desta sema-
na apontam que 23,37% do 
total de 3.518 casos de co-
vid-19 confirmados até ago-
ra estão entre pessoas de 30 
a 39 anos; 23,17% entre as de 
40 a 49 anos; 16,57% entre 
as de 50 a 59 anos; e 12,11% 
entre idosos de 60 a 69 anos. 
Mas é este último grupo que 
tem a maior letalidade pela 
doença, com 27,95% dos óbi-
tos até o momento.

Aumenta para 78% a 
taxa de cura da covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Subiu de 72% 
para 78% a taxa de cura da 
covid-19 em Guarulhos da 
semana passada para esta. 
Os números do Boletim Epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria da Saúde ontem 
mostram que, do total de 
3.518 pessoas contamina-
das pelo novo coronavírus 
na cidade até o momento, 
mais de 2.700 evoluíram 
satisfatoriamente. Contudo, 
297 pacientes acabaram não 
resistindo às complicações 
causadas pela infecção e 
morreram. Os demais per-
manecem em tratamento.

Entre as 2.700 pessoas 
curadas da covid-19 em Gua-
rulhos está o frentista Odair 
Feil Pereira, de 39 anos, que 
teve alta do Hospital Munici-
pal de Urgência (HMU) nes-
ta segunda-feira (1º) depois 
de ficar cinco dias na UTI 
intubado e oito internados. 
Quem contou o drama vi-
vido pela família foi Renata 
Pain, esposa de Pereira, úni-
ca pessoa com ele está man-
tendo contato, uma vez que 
ainda se recupera da doença 
em isolamento domiciliar.

Renata disse que em me-
ados de maio Pereira ficou 
dois dias em casa com gripe. 
No terceiro dia (18 de maio) 
foi buscar atendimento na 
UPA Paulista, onde os exa-
mes constataram pequena 
lesão no pulmão. Foi medi-
cado e liberado. Porém, no 
quinto dia, a esposa conta 
que o frentista piorou mui-
to. “Ele tossia e parecia que 
tinha um rádio dentro do 
peito de tanto barulho que 
fazia. Sentia muito cansaço. 
Cheguei do trabalho por vol-
ta da meia-noite do dia 23 e 
voltamos para a UPA. Ele foi 
dirigindo, mas chegando lá 
já não conseguia mais nem 
falar”, explica. 

Ao dar entrada na UPA 
no dia 23 de maio ele foi 
diretamente para o setor de 
emergência, com saturação 

muito baixa. Fez exame de 
raios X e o resultado já foi 
sugestivo para covid-19. A 
esposa de Odair falou que 
ele ficou internado três dias 
na UPA, fazendo uso de oxi-
gênio, mas acredita que a 
medicação causou alguma 
reação e ele fugiu da unida-
de, voltando para casa em 
seguida. 

Foi quando o frentista 
começou a sentir muita falta 
de ar. “Ele começou a passar 
muito mal. Então, como eu 
não sei dirigir, liguei para o 
Samu, o médico foi muito 
atencioso e não demorou a 
chegar, porém a espera pa-
recia uma eternidade, a sa-
turação estava muito baixa”, 
lembra Renata.

Segundo ela, no dia 26, 
quando seu marido deu 
entrada no HMU, entre 
60% a 70% do pulmão dele 
já estava comprometido, 
de acordo com os médicos. 
Por isso, tiveram de intu-
bá-lo. “Aquilo para mim foi 
o fim, me deu uma crise de 
choro e não consegui per-
guntar mais nada”, conta. 
Contudo, no quinto dia de 
intubação ele já começou a 
ter o aparelho retirado e a 
médica informou a Renata 
que seriam mais uns cinco 
dias de internação. Mas no 
dia 1º ele já teve alta e, ape-
sar de ainda estar com um 
pouco de tosse, passa bem 
em casa.

“Com a mesma rapi-
dez que adoeceu ele ficou 
curado. O atendimento no 
HMU foi maravilhoso, sal-
varam a vida dele lá. Todos 
os médicos, enfermeiros e 
a equipe da psicologia, que 
dá apoio para as famílias, o 
que é muito importante, fo-
ram maravilhosos. Fizeram 
tudo o que podiam por ele 
e graças a Deus meu mari-
do conseguiu se recuperar. 
Não tenho nem palavras 
para agradecer”, fala a espo-
sa aliviada.

Governo estadual envia 15 respiradores para a cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo do 
estado enviou ontem 15 res-
piradores para Guarulhos, o 
que permitirá a abertura de 
10 leitos no Hospital Geral da 
cidade – que é administrado 
pelo Estado – e outros cinco 
no Hospital Municipal de Ur-
gências (HMU).

“Municípios menores que 
Guarulhos já tinham recebido 
e nós não. Guarulhos precisa 
dos governos estadual e federal 
para que consigamos passar 
por esta crise com o menor 
número de óbitos possíveis”, 
destacou o prefeito Guti ontem 
durante live nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (04) Gua-
rulhos registra 297 mortes em 
decorrência do coronavírus 
com a confirmação de mais 
dois óbitos, sendo dois homens 
de 59 anos. Outras cem mortes 

seguem em investigação. Os da-
dos são do Boletim Epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
Municipal da Saúde, que mos-
tra ainda que a cidade contabili-
za 3.518 casos confirmados.

Os leitos clínicos e de UTI 
tiveram uma pequena queda 
na taxa de ocupação em relação 
ao registrado na quarta-feira 
(03). Enquanto os de enferma-

ria caíram de 100% para 98,4%, 
os de UTI foram de 92,1% para 
90% de sua ocupação.

 No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) 41 pes-
soas estão internadas, sendo 29 
em leitos de enfermaria, 10 na 
UTI e duas na sala vermelha de 
estabilização. Nesta quinta-feira 
um óbito e seis altas foram re-
gistrados.

Major Olímpio destina mais de R$ 5,1 milhões 
em emendas parlamentares para Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O senador Ma-
jor Olímpio (PSL-SP) destinou 
três emendas parlamentares 

para Guarulhos que beneficia-
rão o Hospital e Maternidade 
José, Jesus e Maria (R$ 828,1 

mil) e o Hospital Stella Maris 
(R$ 866,6 mil), além das Casas 
André Luiz (R$ 3,5 milhões), 
ultrapassando R$ 5,1 milhões.

Ele foi relator da lei que 
destina R$ 2 bilhões para as 
santas casas e hospitais filan-
trópicos. “Fiz questão de presti-
giar o município de Guarulhos 
não só pela sua dimensão, mas 
pelas suas necessidades. Estou 
vendo a luta do prefeito Guti, 
de toda a comunidade e da 
Câmara de Vereadores. Gua-
rulhos precisa e merece muito 
mais”, disse.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Carta aberta à população: funcionários da
Trail (coleta de lixo) em estado de greve

 

Neste momento de pandemia, por nem um dia, os trabalhadores responsáveis 
pela coleta de lixo em Guarulhos se eximiram da responsabilidade de zelar pela 
saúde pública, cumprindo com excelência suas funções. Em resposta disso, se 
viram, mais uma vez, reféns de um poder público omisso e uma empresa (Trail 
Infraestrutura LTDA) irresponsável e autoritária. O SINCORVERG, como represen-
tante dos condutores, não poderia se calar e, na obrigação de prestar contas à 
população, vem a público expor tudo o que está acontecendo.
Estes heróis não tiveram qualquer redução na sua jornada ou então rodízio. Todos 

os dias permaneceram atendendo a população. O cenário caótico da pandemia 
ficou ainda pior quando muitos dos trabalhadores e trabalhadoras não receberam 
se quer EPIs (Equipamentos de Proteção de Individual) do Gupo Trail, ou qualquer 
intervenção do poder público para garantir a proteção mínima de sua saúde.
Vários avisos e tentativas de comunicação foram feitas à empresa responsável, 

que se mostrou todo tempo intransigente em iniciar uma discussão e negociação.
A empresa não sabe o que é depender de um salário para cuidar de toda uma 

família e se sujeitar até arriscar suas vidas. O poder público mesmo sabendo de 
tudo isso, se mostrou insensível e em nenhum momento se dispôs em intervir.
A empresa Trail Infraestrutura LTDA, até o momento se negou a qualquer nego-

ciação e, por isso, os trabalhadores e trabalhadoras se viram obrigados a tomar 
medidas extremas ao seu alcance: entrar em estado de greve. A única coisa que 
a categoria pede é uma negociação justa, com garantia de EPIs para todos e um 
acordo como reconhecimento do trabalho, sendo consequente um aumento sa-
larial.
Diante de tudo isso, foi comunicado à empresa que os trabalhadores estarão 

em ESTADO DE GREVE aguardando uma proposta, em até 72 horas. Caso isso 
não aconteça, a coleta de lixo poderá ser paralisada por tempo indeterminado. 
Lembramos que até o momento a intransigência vem por parte da empresa e da 
prefeitura e não dos trabalhadores que a todo o momento tentam uma solução 
para evitar mais um caos em nossa querida Guarulhos.

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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Delivery: de moda a necessidade?

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Um serviço que che-
gou no Brasil tímido e visto por muitos 
como moda se transformou para algu-
mas pessoas em necessidade por causa 
desta quarentena.

O delivery, sistema de entrega onde 
o cliente não precisa sair de casa, vem 
aos poucos resolvendo o problema de 
comerciantes, que viram seus salões de 
uma hora para a outra se esvaziarem, e 
de consumidores, que por medo, segu-
rança e facilidade passaram a utilizar 
os serviços próprios de comércios e de 
grandes empresas especializadas.

“Cada dia mais bares gastronômicos, 
restaurantes e hamburguerias de Guaru-
lhos passaram a trabalhar com sistemas 
de entregas. Esta modalidade de comér-
cio vem ajudando as empresas, iguais a 
nossa, a sobreviver neste momento. An-
tes, aqui na Lancheteria, eu tinha no má-
ximo 30 entregas por dia. Hoje, quando 
abro o nosso WhatsApp, já tem mais de 
50 mensagens reservando nossos san-
dubas e hambúrgueres. De um motoboy 
fixo passei a ter oito”, explicou Lucas Bri-
cker da Lancheteria Guarulhos, que fica 
na região central da cidade.

Outro ponto positivo é que através 
das vendas “online”, e destes sistemas 
de entregas, os comércios do segmento 
gastronômico conseguiram criar novas, 
e ótimas, opções de cardápio.

Um exemplo é o The Fire Steak & 
Burger (instagram.com/thefiresteakbur-
guer), que fica na principal rua gastro-
nômica da cidade, a rua Tapajós, que 

montou um cardápio para lá de especial 
para as plataformas digitais.

“Reabrimos o nosso espaço focando 
nas vendas online. No período que não 
trabalhamos, testamos as embalagens, 
tempo de entrega, tempo de produção 
e principalmente se nossos pratos che-
gariam na casa dos clientes da mesma 
forma que são entregues em nosso sa-
lão. Não foi fácil acertar todos os pon-
teiros, mas conseguimos deixar tudo 
perfeito. Agora tenho como enviar para 
as casas dos nossos clientes e amigos os 
pratos executivos com salmão, chorizo, 
fraldinha ou galeto com uma qualidade 
absurda, e os nossos burgers com pre-
ços promocionais”, contou Iran Gabriel, 
gerente da casa.

Já para a Arabian Pizzas e Esfihas, 
(instagram.com/arabian_foods), uma 
das melhores do segmento na minha 
opinião, o delivery sempre foi muito for-
te e nesta quarentena a única diferença 
que o proprietário, e mestre pizzaiolo, 
Agner Borges sentiu foi o receio que 
alguns clientes tiveram no começo da 
quarentena por falta de informação.

“Teve clientes que ficaram quase 15 
dias sem nos procurar. Eles não pediam 
no delivery pois há o contato com o en-
tregador. Mas depois que as informa-
ções chegaram, os pedidos normaliza-
ram”, explicou Borges.

E para vocês? O delivery é moda ou 
necessidade?

Um abração e até semana que vem 
galera!

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, disse ontem esperar uma proposta oficial do 
governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial 
de R$ 600 por mais 60 dias, para então dar início 
ao debate sobre o tema no Parlamento. O projeto 
aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, no início de abril, 
prevê o pagamento da renda mínima por três meses 
para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa 
Família e pessoas de baixa renda. “A gente sabe das 
dificuldades, entende a preocupação do governo e 
gostaria de ter uma posição oficial do governo. Que 
ele encaminhe a matéria ao Parlamento para que a 
gente possa fazer o debate transparente”, disse Maia.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou 
o funcionamento presencial de escritórios e 
concessionárias de veículos na cidade a partir desta 
sexta-feira (5). Segundo Covas, ainda nesta quinta-
feira (4), os dois setores assinam com a prefeitura o 
protocolo com as diretrizes sobre o funcionamento 
parcial dos estabelecimentos. Pelo protocolo, o 
funcionamento presencial será pelo período de quatro 
horas diárias - com início e final não coincidente com 
o horário de pico da cidade -, espaçamento de 1,5 
metro entre os funcionários, estímulo ao teletrabalho, 
principalmente para mães com filhos pequenos, e o 
compromisso de que as empresas evitem que grupos 
de risco trabalhem presencialmente.

ANOTE

Quem ama a Deus, 
ama também a todos 
os irmãos e irmãs

Meu amado e saudoso padrinho 
Agostinho do Espírito Santo Ra-
poso (1929-1996) costumava dizer 
que o verdadeiro “ser inteligente” é 
aquele que somente pratica o bem. 
Homem bastante sábio, ele perce-
beu cedo que inteligência é a arte 
de descobrir o caminho mais curto 
para se atingir uma meta. E como o 
principal objetivo da vida é ser útil, 
somente será bem-sucedido aquele 
que fizer o bem sem olhar a quem. 
Este histórico período de confina-
mento compulsório será lembrado 

como aquele em que nós tivemos 
a oportunidade de nos aprimorar-
mos na senda da sagrada convivên-
cia com os nossos entes queridos.

A eterna lei de ‘ação e reação’ 
está em evidência. A natureza, a 
nossa melhor mestra, também nos 
concede a graça da sabedoria e nos 
aponta a estrada: plante sementes 
de bem; a colheita será doce e far-
ta. Mesmo em tempos desafiadores 
como este que nós estamos vivendo, 
ao agirmos com o coração repleto de 
caridade para com o nosso próximo, 
nós crescemos espiritualmente. Há 
situações bastante complexas para 
alguns, mas nenhum problema que 
tenhamos nesta “passagem” pode 

nos afastar da maior missão terre-
na: servir aos outros.

Todas as religiões ensinam que a 
humildade é fundamental, e que o 
maior dos líderes é o primeiro a ser 
útil. O mundo está repleto de seres 
humanos que sabem o que é preci-
so ser feito para nós atingirmos a 
perfeição. Contudo, das palavras à 
ação existe considerável distância. 
Se queremos ensinar uma lição a 
alguém, sejamos como faróis a ilu-
minarmos o mundo com o nosso 
exemplo, com as nossas atitudes.

Outro ponto importante: em 
situações de crise, não adianta es-
perar que os governantes resolvam 
tudo. Apesar de alguns se esque-
cerem disso, vivemos em um país 
democrático, onde “todo poder 
emana do povo e em seu nome será 
exercido”. Ou seja, depende de nós 
para que as coisas sejam realizadas, 
sob o risco de sermos punidos por 
omissão pela nossa própria consci-
ência. Quem ama a Deus, ama tam-
bém a todos os irmãos e irmãs.

“Para viver um grande amor, 
preciso é muita concentração e 
muito siso (bom senso), muita se-
riedade e pouco riso”, escreveu o 
poeta Vinícius de Moraes. Para fa-
zer da vida um exemplo de amor 
é preciso praticar a doação. Como 
em tudo na vida, só chegaremos 
à perfeição se praticarmos persis-
tentemente. A melhor ilustração é 
a chegada do descendente. Os pais 
da criança fazem tudo o que é ne-
cessário para que ela cresça com 
saúde, alegria e paz interior. Mis-
são divina! 

Diariamente, depositemos “atos 
de amor” na caderneta de poupan-
ça da Vida. O resultado de tudo 
isto será uma pessoa mais humana, 
mais consciente de sua importân-
cia, mais integrada à comunidade 
e, consequentemente, claramente 
mais amorosa.

Viva a Caridade!

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: Sua energia para seguir em frente com mais força 
estará de acordo com o elemento Fogo. Precisará ser o 
artista principal do que ocorre na sua vida. 

TOURO: Conseguirá avaliar as coisas com uma excelente 
qualidade para conquistar algo muito importante para 
você. 

GÊMEOS: Não terá muita paciência neste dia para fazer 
boas coisas, o planeta Júpiter pode lhe favorecer. Não 
conseguirá o que quer com o que precisa.

CÂNCER: Tende fornecer aos outras uma conduta mais 
cautelosa no que tange o seu conhecimento pelos mais 
próximos.

LEÃO: As dores na região das costas farão você sentir 
que precisa ajustar o seu posicionamento. O que te inco-
moda muito é a questão de agir de forma contundente.

VIRGEM: As coisas podem fazer com que você alimente 
uma qualidade melhor para este dia. O planeta Mercúrio 
tende a valorizar muito as coisas mais sentimentais. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Exageradas movimentações tendem criar um 
problema para você conseguir fazer o que precisa lhe 
deixando mais fora da realidade.

ESCORPIÃO: As coisas que você tem sentido com mais 
afinco terão uma grande chance de soltar a sua paixão. 
Mostre força e determinação.

SAGITÁRIO: O teu sentimento menos aplicado irá ganhar 
relevância e influência neste dia por causa do Planeta 
Mercúrio. 

CAPRICÓRNIO: Enaltecer suas características, podem 
fazer você ganhar mais moral durante este grande 
momento. 

AQUÁRIO: Conquistar não será um problema para você, 
talvez encontre alguns pequenos desafios pela frente. 
Não deve desistir se a situação apertar para você. 

PEIXES: O planeta Netuno infiltrará no seu coração todo 
o amor que você precisa para superar algumas questões. 
O signo de Virgem também irá galgar bons momentos.

HORÓSCOPO

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

PASSO PONTO  
Auto Pecas Bonsucesso 
GRS. Ót. Locaz. F: 94726-
0886
BLOCOS DE CONCRETO  
Com furo e sem furo R$ 1.690 
milheiro. F. (11) 98435-4080.  
(11) 4803-4442. Guarulhos

EMPREGO

Contrata-se

DOMÉSTICA 
Procura-se doméstica 
com passaporte ativo,com 
experiência ,idade até 45 
anos para viajem ,três meses 
no exterior. Tratar David 011-
999142235.H/C
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BANCO 58

PLT
RECUPERA

VALACOMUM
TIRIRICA
IOTASOR
CTAASE
AMANOEL

CAMAURSO
BIGAAE
UNUTCP

ESPATIFAR
IAORIBE
VEUANAT
ASNOSLO

T.S. (?),
poeta e 
drama-
turgo

(?) de
lado:

desprezar 

Cores das
placas de 
advertên-

cia 

Sepultura
rasa para
enterrar

indigentes
"(?) da vi-
da": muito

irritado
(bras.)

Forma
sincopada

de
"senhor"

A 9a letra
do

alfabeto
grego

Ave que
cata car-
rapatos
no boi

Emílio
Santiago,

cantor
romântico

Centro Tec-
nológico da
Aeronáutica

(sigla)

(?) Carlos,
novelista
brasileiro

(?)
elástica: é
utilizada

em circos

(?) de fran-
go empana-
do: petisco
de bares

A prova
irrefutável

(jur.)

O "carro
de

corrida"
do Coliseu

Fim, em
francês

Fazer em
pedaços,
o coração

(fig.)

Manuel (?),
político

uruguaio

Ornato
para a

cabeça da
noiva

Anatomia
(abrev.)

O mais
comum

animal de
carga (pl.)

(?) Borges,
cantor

brasileiro

Certo jogo
de cartas

Estação ra-
diodifusora

(?) Verís-
simo, atriz
A Consti-

tuição

Adquire no-
vamente 

A cobrança
de consu-

mação
mínima,

segundo o
Procon

Amigo-(?):
o falso

Automóvel
(red.)

Noz,
em inglês
Dira (?),

atriz

3/fin — nut. 4/biga — iota. 5/cabal.
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MANDE UMA MENSAGEM VIA 
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