
Guti consegue de Bolsonaro mais 
20 respiradores para Guarulhos
A notícia foi dada pelo prefeito direto de Brasília para onde foi em busca de recursos para o município; segundo ele, 17 equipamentos 
devem ser destinados a leitos de alta complexidade em unidades municipais e os demais serão utilizados em ambulâncias Pág. 5

Quarta-feira, 10 de junho de 2020 Ano 49 Nº 730

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG FOTO:  DIVULGAÇÃO

Prefeitura distribui 1,6 mil 
kits com máscaras em 

Cumbica e na Vila Flórida

Lions Clube entrega 
máscaras especiais 

para a cidade
Cidade Pág. 3

fmetropolitana_

Cotações Selic (ano)
3% R$  1.045

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia O objetivo é receber estudantes de outras universidades 

nas aulas online que já transmitimos aos nossos alunos”, 
Ruy Guérios, fundador do EniacEuroBovespa Dólar

+0,69%
R$ 4,88

-0,92%
96.746

+2,03%
R$ 5,55

Procon realizará audiências de 
conciliação online na segunda
Pág. 4

Município tem mais de 4 mil casos 
de coronavírus confirmados
Pág. 5

Furto de fios de semáforos causam 
problemas no Presidente Dutra
Pág. 4



2 OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Quarta-feira, 10 de junho de 2020

FOTO: KEVIN P. COUGHLIN/GABINETE DO GOVERNADOR ANDREW M. CUOMO

NY - Marcos do Estado iluminaram Blue e Gold em homenagem ao trabalho dos nova-iorquinos para aplainar a curva do covid-19

Lei de emergência ao setor cultural pode 
destinar mais de R$ 8 milhões a Guarulhos

ACONTECE

FOTO: CAMILA RHODES

sua relação com o universo circense, o maes-
tro e mediador do encontro Emiliano Patarra 
convida três especialistas com visões, experi-
ências e atuações bastante distintas. Viviane 
Rabelo, do Arena Circus, foi responsável pela 
direção artística do espetáculo Circo em Con-
certo, apresentado pela Orquestra Jovem no 
Teatro Adamastor em 2018; Fernando Sam-
paio, clown e artista de circo, é o criador da La 
Mínima Circo e Teatro; e Daniel Oliveira, pri-
meiro clarinete da Orquestra do Theatro São 
Pedro, em São Paulo, atua também como clo-
wn em um trabalho chamado Clownrinetas.

caras de pano, um sabonete e um folheto 
orientativo sobre a prevenção à covid-19.

O programa foi lançado pela administra-
ção municipal em abril para estimular o uso 
de máscaras caseiras de tecido no municí-
pio e distribuir em comunidades às pessoas 
em extrema vulnerabilidade social. As más-
caras de pano são produto de doações de 
empresas e de costureiras voluntárias.

O encontro entre o circo e a orquestra é 
o tema do Papo de Plateia Live desta quar-
ta-feira (10), às 20h. Iniciativa da Prefeitu-
ra de Guarulhos por meio da Secretaria de 
Cultura, o evento é transmitido pelas redes 
sociais das orquestras de Guarulhos no You-
Tube (https://www.youtube.com/channel/
UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Facebook 
(https://www.facebook.com/ojmguarulhos/) 
e no Instagram (https://www.instagram.com/
orquestra.em.casa/).

Para garantir a abordagem investigativa 
sobre as fronteiras da atividade de concerto e 

Wolf do Vale, idealizador de inúmeros 
projetos autorais em Guarulhos, é o convi-
dado do próximo encontro do II Seminário 
História(s) da Arte e da Cultura em Guaru-
lhos, que acontece nesta quinta-feira (11), 
às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos por meio da Secretaria de Cultura e 
do Arquivo Histórico Municipal, o evento é 
transmitido online pela fanpage do Arqui-
vo Histórico no Facebook (https://www.
facebook.com/arquivohistoricogru/).

Mediado por André Okuma, o en-

Equipes da prefeitura, formadas por 
funcionários das secretarias de Desenvolvi-
mento e Assistência Social e de Habitação, 
além da Defesa Civil, distribuíram ontem 
mil kits do programa Máscaras pela Vida 
na comunidade do Treze (Vila Flórida). Na 
véspera, o programa beneficiou a comuni-
dade Mazagão (Cumbica) com a entrega 
de 600 kits. São distribuídas duas más-

Papo de Plateia Live abre espaço para as linguagens do circo e da orquestra

Fomento à produção autoral é tema do Seminário de Arte e Cultura 

Prefeitura distribui 1.600 kits com máscaras em comunidades

contro com Wolf do Vale dá visibili-
dade a atividades autorais que reve-
laram inúmeros artistas de diferentes 
linguagens em Guarulhos, como Terça 
Autoral (2004/2006), Noites Autorais 
(2009/2016), Terça Autoral (2017/2018) 
e Encontros Autorais. Músico e ator, Wolf 
do Vale vive em Guarulhos desde 1967. 
Já participou de mais de 300 festivais de 
música em diversos estados brasileiros. 
Atualmente faz parte do elenco do filme 
O Aniversário, do cineasta Rubens Mello.

Com a aprovação do projeto 
de lei para auxílio emergencial 
ao setor cultural, que obteve 
unanimidade em votação no 
Senado Federal no último dia 4 
de junho, os municípios deverão 
receber R$ 1,5 bilhão para o pa-
gamento de renda mensal aos 
trabalhadores da área. A Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc 
garante a destinação de um to-
tal de R$ 3 bilhões a estados e 
municípios para pagamento de 
renda emergencial a profissio-
nais da cadeia do setor cultural, 
dentre os quais artistas, produ-
tores, técnicos, entre outros.

Aprovado pelo Senado Fede-
ral sem alterações no texto votado 
dias antes pela Câmara dos Depu-
tados, o projeto aguarda sanção 
do presidente da República.

Em Guarulhos, a Secretaria 
de Cultura deu início a um ma-
peamento cultural, disponível 
no endereço www.guarulhos.
sp.gov.br/mapeamentocultural, 
iniciativa essencial para garantir 
que o recurso possa chegar aos 
artistas independentes e espa-
ços culturais o mais rápido pos-
sível. “Os municípios terão um 
prazo de até 60 dias para desti-
nar os recursos aos trabalhado-
res por meio de editais ou fun-
dos municipais de cultura. Por 
isso, é fundamental que todos 
os artistas se apropriem desse 
cadastramento e incentivem uns 
aos outros ao seu preenchimen-

to”, esclarece o secretário de 
Cultura, Vitor Souza.

De acordo com estimativa 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), assim que 
sancionada a lei Guarulhos de-
verá receber de mais de R$ 8 
milhões para aplicar em ações 
emergenciais no setor cultural. 
A renda é destinada, sobretudo, 
a profissionais da área artística 
não contemplados pelo auxílio 
emergencial liberado pelo go-
verno federal.

Souza acompanhou todo o 
processo para a elaboração do 
projeto de lei junto ao Grupo de Di-
rigentes Municipais de Cultura do 
Estado de São Paulo, entidade que 
conta com mais de 160 municípios 
de 15 regiões administrativas.

“A Lei Aldir Blanc foi constru-
ída com a participação de todos 
os setores. No campo político, 
sua aprovação quase unânime 
pela Câmara dos Deputados e 
total no Senado Federal reve-
la a conexão entre partidos até 
então opositores, que se uniram 
em meio ao entendimento da 
relevância da cultura e o quanto 
ela foi prejudicada no momen-
to”, observa o secretário, que en-
fatiza ainda o impacto positivo 
que tal auxílio emergencial trará 
tanto para a economia quanto 
para a cultura no município.

A morte recente do compo-
sitor e cronista Aldir Blanc aos 
73 anos abalou o cenário artísti-
co brasileiro. Vítima da covid-19, 
Aldir foi internado com compli-
cação pulmonar e urinária e con-
traiu a doença no hospital. Em 
meio a uma vasta obra musical 
e literária, que imprimiu identi-
dade cultural ao país, figuram 
clássicos como O Bêbado e a 
Equilibrista, canção imortalizada 
na voz de Elis Regina.
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Eniac disponibiliza disciplinas gratuitas para alunos de outras universidades Lions Clube entrega 
máscaras especiais ao 
município de Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac, por meio 
do seu braço social Innova-
tion, abriu gratuitamente di-
versas disciplinas para alunos 
de outras universidades, pelo 
período de dois meses. Trata-
-se do programa “Universidade 
Aberta Eniac”, uma ampliação 
do Eniac Open, já em operação 
desde o início da quarentena.

A iniciativa surgiu devido 
à atual situação de isolamento 
e à necessidade de muitas ins-
tituições de Ensino Superior 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta terça-feira 
(09) o Distrito LC 5 DO Lions 
Clube Internacional, represen-
tado pelo Governador CL Luiz 
Carlos Prado, acompanhado 
pelos Companheiros Fábio Ra-
mos e Bruno Paulenas, efetua-
ram a entrega de 670 máscaras 
especiais a Secretaria Munici-
pal da Saúde de Guarulhos.

Essa ação é fruto de recur-
sos liberados pela Fundação 
de Lions Clube, para ajudar 
no combate da pandemia do 
coronavírus.

se adaptarem ao novo modelo 
online, sem causar prejuízo 
acadêmico aos seus estudantes. 
Para se inscrever, basta acessar 
o link do programa.

Por ter a tecnologia e a ino-
vação em seu DNA, o Eniac 
conseguiu, em poucas horas, 
migrar todas as aulas presen-
ciais para o online. Agora, a 
instituição repassa, sem cobrar 
nada, a sua expertise aos alu-
nos de universidades que en-
contram dificuldades de trans-

mitir conteúdos educacionais 
nesse momento.

Fundador do Eniac, o pro-
fessor Ruy Guérios explicou 
que a instituição possui uma 
grade inovadora, com disci-
plinas mensais, que estará à 
disposição dos estudantes por 
meio de plataformas digitais. 
Após o fim das aulas de uma 
determinada matéria, o aluno 
que realizar todas as ativida-
des propostas - incluindo as 
avaliações - receberá um certi-
ficado de conclusão.

“O objetivo é receber estu-
dantes de outras universidades 
nas aulas online que já trans-
mitimos aos nossos alunos. 
Desta forma, essas pessoas po-
derão cumprir o conteúdo aca-
dêmico sem prejuízo e, quando 
as aulas presenciais retornarem 
em suas faculdades de origem, 
terão a possibilidade de elimi-
nar aquela disciplina”, disse 
o professor, que acrescentou: 
“Para ter acesso ao nosso conte-
údo, o estudante não necessita 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

pedir autorização da instituição 
à qual está matriculado”. 

O programa disponibili-
za mais de 70 disciplinas do 
Ensino Superior, nas áreas 
de gestão, tecnologia, enge-
nharia, saúde e educação, 
além de 60 cursos organiza-
dos. “Após assistir às nossas 
aulas gratuitamente por dois 
meses, se o aluno quiser se 
matricular no Eniac, com 
desconto na mensalidade, 
poderá usar o resultado do 
último Enem para receber 
uma bolsa de acordo com a 
tabela do exame”, pontuou 
Guérios.

Além disso, as universida-
des públicas também podem 
solicitar um convênio com o 
Eniac. O acordo permite a uti-
lização gratuita da plataforma, 
durante dois meses, para a 
transmissão de aulas aos alu-
nos das redes estadual ou fe-
deral de Ensino Superior. “O 
Brasil não pode parar e o Eniac 
quer ajudar de todas as formas”. 
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Prefeitura e Sabesp levam melhorias 
para vias da Vila Nova Bonsucesso

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Famílias atendidas pela Patrulha 
Maria da Penha recebem máscaras  
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta segunda-
-feira (8) a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Guarulhos, por 
meio do Programa Patrulha 
Maria da Penha, recebeu a do-
ação de 200 máscaras laváveis 
de algodão da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, do grupo Sociedade So-
corro da Estaca Guarulhos. As 
máscaras são destinadas às 46 
famílias atendidas pelo progra-
ma e foram distribuídas nesta 
terça-feira (9).

Todas as mulheres que pos-
suem medidas protetivas e as 

pessoas que com elas convivem 
receberam as máscaras. São fa-
mílias que moram em bairros 
como Jardim Normandia, Ci-
dade Parque Alvorada, Lavras, 
Vila São Rafael, Vila Tijuco, 
Jardim Ottawa, Jardim Ponte 
Alta, Recreio São Jorge, Jardim 
Bela Vista, Cidade Soberana e 
Jardim Adriana.

Neste período de isolamen-
to social devido à covid-19 os 
trabalhos foram intensificados. 
Desde o início da pandemia 
foram realizadas mais de 900 
visitas monitoradas.

Procon realizará audiências de conciliação online
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Procon Guaru-
lhos inicia na próxima segun-
da-feira (15) audiências de con-
ciliação por videoconferência, 
que irão possibilitar a integra-
ção entre conciliador, consu-
midor e fornecedor em tempo 
real. Na última sexta-feira (5) o 
Procon publicou portaria que 
instituiu e regulamentou a Pla-
taforma Emergencial de Vide-
oconferência para a realização 
de audiências de conciliação 
durante o período de calami-
dade pública ocasionada pela 
pandemia da covid-19.

Mais de 700 audiências 
foram adiadas pelo Procon 
em virtude dos riscos de 
contaminação causados pelo 
coronavírus. O órgão está 
entrando em contato com os 
consumidores, orientando 
sobre os procedimentos e rea-
gendando as audiências para 

a solução das reclamações, 
entre elas casos emergenciais 
que envolvam saúde e ser-
viços essenciais como água, 
energia e gás, entre outros.

Segundo a coordenadora 
do Procon Guarulhos, Vera 
Gomes, a videoconferência é 
uma ferramenta muito impor-
tante. “Ela é essencial neste 
período da pandemia e irá se 
tornar cada vez mais popular. 
A audiência online vai evitar 
deslocamentos, reduzir custos e 
proporcionar maior segurança, 
além de facilitar o acesso da-
quelas pessoas com dificulda-
des de locomoção como idosos, 
cadeirantes e pessoas que este-
jam viajando”, ressalta.

No ano passado foram re-
alizadas 5.076 audiências pre-
senciais de conciliação, grande 
parte com solução satisfatória 
para os consumidores.

Furto de fios de semáforos causam problemas em oito pontos do Presidente Dutra
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma onda de 
furto a fios de semáforos 
em oito pontos do Jardim 
Presidente Dutra está cau-
sando problemas para os 
moradores e motoristas 
que passam pela região e 
se transformando em uma 
grande dor de cabeça para 
os técnicos da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana de Guarulhos.

Os locais procurados 
pelos ladrões são os semá-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma ação con-
junta entre a Prefeitura de 
Guarulhos e a Sabesp está 
rendendo frutos. Só nos úl-
timos dias foram finalizadas 
intervenções nas ruas Doze 
de Junho e Orlando Ramos 
e na avenida Dr. Arthur Mar-
condes de Siqueira, todas no 
Jardim Triunfo, região da 
Vila Nova Bonsucesso. Tam-
bém está em andamento e 
deverá ser finalizado em bre-
ve o recapeamento das ave-
nidas Florestan Fernandes e 
José Rangel Filho, no Jardim 
Ponte Alta I.

As vias, antes de serem 
recapeadas, receberam gran-
des intervenções da Sabesp, 
como a troca ou a colocação 
de tubulações de água, redes 
coletoras de esgoto e ramais 
de água. O gerenciamento 
dos trabalhos está por conta 
da Secretaria de Obras.

Já a rua Doze de Junho 

recebeu recapeamento em 
350 metros de sua extensão, 
enquanto que a Orlando Ra-
mos teve recape em 570 me-
tros e a avenida Dr. Arthur 
Marcondes de Siqueira, em 

310 metros. As avenidas Flo-
restan Fernandes e José Ran-
gel Filho estão recebendo 
recapeamento asfáltico em 
1,8 mil metros e 400 metros, 
respectivamente.

Estrada Conceição do Bananal
A pavimentação de 510 metros da estrada Conceição do Bananal, importante via de 

acesso à Vila União, deverá ser concluída ainda nesta semana. Com isso a Prefeitura com-
pleta a pavimentação de toda a estrada.

Num trecho compreendido entre as ruas Eça de Queiroz e Fluorita, ainda na Vila 
União, a Prefeitura estava trabalhando em duas frentes: obras de drenagem, com instala-
ção de galerias de águas pluviais em 300 metros da via, e pavimentação com colocação 
de guias e sarjetas em 500 metros lineares, o equivalente a 3.500 m² de piso intertravado.

A melhoria era uma reivindicação antiga no bairro, já que a falta de pavimentação 
prejudicava os moradores. Carros, ônibus e vans escolares tinham dificuldade em 
transitar pela via. 

foros localizados na aveni-
da Papa João Paulo I com 
a viela Leópolis, ruas Bela 
Vista do Paraíso, Carlos 
Drummond de Andrade, 
Svaa Evans, Muritiba e Rio 
Real, além das ruas Ita-
quara, Martinópolis e José 
Brumatti, na altura da EPG 
Manoel Bonfim.

O problema maior é que 
além dos fios, que desligam 
os aparelhos, também são 
furtadas as botoeiras (que 

servem para o pedestre 
interromper o fluxo de ve-
ículos e fazer a travessia) e 
grupos focais (lâmpadas de 
sinalização).

Outro alvo dos ladrões 
foi, na noite do último do-
mingo (7), o cruzamento 
das avenidas Tiradentes e 
Gilberto Dini, no Jardim 
Bom Clima. Já foram regis-
trados boletins de ocorrên-
cia para tentar interromper 
a atividade criminosa, sem 

sucesso até o momento.
Imagens de câmera de 

segurança gravaram as 
ações criminosas e pode-
rão ser utilizadas nas in-
vestigações. Na região do 
Jardim Presidente Dutra 
acontecem de dois a três 
furtos por semana, de for-
ma sequencial, nos oito 
pontos citados. No Jardim 
Bom Clima o primeiro caso 
aconteceu na noite do últi-
mo domingo (7). 



 
www.fmetropolitana.com.br 5CIDADE

Quarta-feira, 10 de junho de 2020

Em Brasília, Guti consegue de Bolsonaro 
mais 20 respiradores para Guarulhos 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos irá 
receber mais 20 respiradores 
para auxiliar no combate ao 
coronavírus nos próximos 
dias. A notícia foi dada pelo 
prefeito Guti (PSD) durante 
uma live no Instagram no iní-
cio da noite desta terça-feira, 
direto de Brasília, para onde 
foi em busca de recursos para 
o município. O último com-
promisso do dia foi no Palácio 
do Planalto, onde foi recebido 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro. Ele estava 
acompanhado dos deputados 
federais Cezinha de Madureira 
(PSD) e David Soares (DEM).  

Dos 20 respiradores, 17 de-
vem ser destinados a leitos de 
alta complexidade tipo UTI 
em unidades municipais de 
saúde. Outros três serão uti-
lizados em unidades móveis 
(ambulâncias).  

Durante o encontro com 
Bolsonaro, segundo Guti, o 

presidente se colocou à dispo-
sição de auxiliar Guarulhos, 
lembrando do recente episó-
dio em que o chefe da Nação 
interveio pessoalmente para 
evitar a construção de praças 
de pedágio no trecho guaru-
lhense da rodovia Presiden-
te Dutra, conforme previa a 
nova concessão.  

Ainda em Brasília, onde 
Guti chegou pela manhã, ele 

se reuniu com os ministros do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, com o da Cidadania, Onix 
Lorenzoni, e também com o 
da Saúde, Eduardo Pazuello. 
No terceiro, Guti também ga-
rantiu o recebimento de um 
grande lote de testes rápidos 
que serão enviados nas próxi-
mas semanas para a cidade, o 
que ajudará a ampliar a testa-
gem da população.

Cidade tem mais de 4 mil casos de covid-19 confirmados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria 
Municipal da Saúde mostrou 
ontem, em seu Boletim Epide-
miológico atualizado diaria-
mente, que Guarulhos regis-
tra 4.088 casos de Covid-19, 
102 a mais do que no dia an-
terior, além de 339 óbitos em 
decorrência da doença desde 
o início da pandemia. 

Seguem sob investigação 
85 mortes que podem ter sido 
ocasionadas pelo coronavírus. 
Dos 14 óbitos confirmados nes-
ta terça-feira oito são homens, 
com idades entre 31 e 86 anos, 

e seis mulheres de 46 a 83 anos.
De acordo com a Saúde, 

a ocupação dos leitos de UTI 
caiu de 96,4% para 89,7%, já 
computadas as seis novas va-
gas locadas no Hospital Bom 
Clima, da rede privada.

No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) há 50 
pacientes internados, sendo 
36 em leitos de enfermaria, 
nove em UTI, um na sala ver-
melha e quatro em observa-
ção, além de três transferên-
cias e um óbito. Cinco pessoas 
receberam alta do complexo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Município receberá R$ 154,5 milhões do 
governo federal para combater doença
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos 
receberá mais de R$ 154,5 
milhões do governo fede-
ral para combater o coro-
navírus. Do total sendo 
R$ 134,5 milhões são para 
a prefeitura recompor as 
perdas na arrecadação e 
R$ 20 milhões para ações 

de enfrentamento a co-
vid-19.

O repasse total para a 
área do Consórcio de De-
senvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Con-
demat) será de R$ 341,4 
milhões, em quatro parce-
las de junho a setembro.
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A infectologista e chefe do departamento 
de doenças emergentes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, 
afirmou nesta segunda-feira hoje (8) durante 
a conferência de imprensa diária sobre o novo 
coronavírus que a propagação de covid-19 a 
partir de pacientes assintomáticos é “muito 
rara.”  Segundo a médica, os dados levantados 
até agora mostram que pessoas que não 
apresentam os sintomas da doença possuem 
pouco potencial infectológico para contaminar 
indivíduos saudáveis. 

A Universidade de São Paulo (USP) 
está desenvolvendo uma vacina por spray 
nasal contra a covid-19. De acordo com a 
universidade, o modelo de imunização já foi 
testado – com  resultados positivos – em 
camundongos contra a hepatite B.  Para 
construir a nova vacina, os pesquisadores 
da USP colocaram uma proteína do novo 
coronavírus dentro de uma nanopartícula, criada 
a partir de um substrato natural. A substância 
resultante é aplicada em forma de spray nas 
narinas do paciente. 

ANOTE

A praticidade pode levar a uma perigosa 
compulsão e, consequentemente, 
a um grave endividamento

Conflitos políticos, manifestações 
violentas e polarizações – não só no 
Brasil – somam-se aos impactos da qua-
rentena e tornam os dias bem intensos 
para todos. E o cenário impacta o mer-
cado de forma imprevisível. Neste caos, 
as bolsas em todo o mundo voltaram a 
respirar, com altas sequenciais. Porém, 
ainda não sabemos o quanto elas serão 

sustentáveis, pois as atividades econô-
micas ainda não voltaram “de fato”. E os 
bancos centrais injetam cada vez mais 
recursos nas economias, o que é extre-
mamente prejudicial no longo prazo.

Em meio a tanta informação e ins-
tabilidade, resolvi bater um papo com 
meus seguidores no Instagram (@
dani_rolim) para saber quais eram suas 
principais dúvidas. E a maioria deles 
tem necessidade de descobrir qual deve 
ser a herança do isolamento social nos 
nossos hábitos de consumo.

O primeiro hábito que observei nes-
ta quarentena, sem dúvida, é o aumen-
to exponencial das compras online. Há 
quase 90 dias em distanciamento social 
e com os comércios fechados, observa-
mos um crescimento acentuado desse 
tipo de venda. Pouquíssimos não se 

renderam ao modelo, seja para pedir 
comida, itens de supermercados, de be-
leza, saúde ou livros. Muitos afirmam, 
inclusive que migrarão definitivamente 
para o consumo online.

Mas a praticidade pode levar a uma 
perigosa compulsão e, consequente-
mente, a um grave endividamento.

Outro hábito que notei foi o do au-
mento na procura das pessoas por segu-
ros de vida, provavelmente preocupa-
das com as consequências da pandemia 
na sua saúde e na de seus familiares.

Tanto um hábito quanto outro 
me levam à conclusão de que não 
poderia haver melhor herança dessa 
pandemia que não fosse o despertar 
das pessoas sobre a importância da 
educação financeira.

A crise econômica causada pelo co-
ronavírus deixa claro o quanto poucos 
ainda se deram conta da necessidade de 
fazer uma boa reserva de emergência 
(aquele recurso que fica aplicado com 
liquidez diária, baixa volatilidade e bai-
xo risco, sabe?). O momento atual mos-
tra que boa parte das pessoas tiveram 
queda em sua receita, o que poderia ser 
resolvido com um planejamento finan-
ceiro e uma boa reserva.

Voltando aos perigos da tentadora 
praticidade das compras online, a edu-
cação financeira também é capaz de 
ajudá-lo a permanecer atento e, junto 
com a família, construir modelos de 
gestão desse consumo digital. Que ele 
seja limitado ao teto de seu cartão de 
crédito; que se evite compras parcela-
das; que se busque listar itens que são 
realmente essenciais; e que se monte 
orçamentos, para não comprar sem 
pesquisar preços.

Vemos todos os dias diversas cam-
panhas de incentivo ao consumo de 
pequenos empresários e de negócios 
locais. E isso é muito legal! Precisamos 
mesmo apostar na nossa economia 
para que os empregos voltem com for-
ça e as rendas se reestabeleçam. Mas, 
com educação financeira, é possível aju-
dar. E, de quebra, também de manter 
o bom hábito do consumo consciente.

Hábitos na quarentena 
mostram que educação 
financeira é a melhor 
herança da pandemia

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM



ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na hora 
de socializar. 

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momen-
to tão importante para você, sendo assim tudo estará 
muito melhor equilibrado. 

CÂNCER: Poderá vir a se sentir muito bem com isso, po-
rém haverá uma bonita e alegre situação para você. Com 
o devido amor você irá passar com muita tranquilidade.
 
LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: Deixar-se levar por coisas e não por sentimen-
tos é o que evidenciará a sua capacidade para poder de 
forma sublime elevar o alcance das suas ações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão. 

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida. 

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão ficar mais evidentes neste período. Júpiter fará o 
possível para mostrar que está um pouco desconcertado.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Poderá ficar bem durante todo este período, 
o seu músculo ficará bem fortalecido, mas terá um pouco 
de cansaço para usá-lo. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Em 
Mercúrio tudo ficará bem mais atrapalhado.

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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IMÓVEIS

CASA TÉRREA PONTE GRANDE 
3 dormitórios+ sala, cozinha, 
2 wc, 4 vagas Obs. mobiliada 
c/planejados c/ churrasqueira 
+ 6 ar-condicionado imóvel 
impecável , ac: Apto (-) 
valor e auto e financiamento 
plantão no local 06/05 tratar. 
Claudio . (Creci.) 60.910 F. 
99700-3040 zap

LINDO SOBRADO LITORAL 
BERTIOGA (COND. MORADA 
DA PRAIA) EM BORACEIA 
3 suítes+sala 2 ambientes, 
cozinha americana, lavabo, 
Edícula c/wc churrasqueira, 
piscina 4 vagas fino acab.  
Ac.imóvel de (-) valor e auto 
valor R$ 980 mil  tratar: 
Claudio (Creci) 60.910 fone. 
99700-3040 zap obs. Fotos e 
vídeo do imóvel imperdível

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371ANUNCIE AQUI
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Solução
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BANCO 39

VAE
DENUNCIADOS

NIUACOST
DEBATEMOR

FAVELAPOE
DTRIRML

DEDICATORIA
CNETLAND

TAEHAFETIVA

MOSSIEI
IRAAFIADA

PSEUDOEOI
GASNEPRAN

SUBSISTENTE
MAMIIGI

PUERICULTURA

Delatados
à Justiça
pelo 181

(Tel.)

O "irmão
do Henfil",
no sucesso

de Elis

Custo, em
inglês

Altar-(?): 
o principal

de uma
catedral

Beneficiá-
ria usual 

da herança
 pecuniária

Vitamina
também
chamada
calciferol

Veia, em
inglês

Reação 
imprópria
em atos
solenes

Divisão 
proporcio-

nal dos
lucros

Inscrição
afetuosa
em livro
ofertado

A Rede
Mundial
(red.)

A primeira
consoante

nasal

Abrevia;
sintetiza

"Índia", no
alfabeto
fonético 
da Otan

Significa
"falso", 

em "pseu-
dópodo"

A classe
no topo da
pirâmide

social

Diz-se da
língua da
pessoa
mordaz

"Nesse (?)
tem caro-
ço", frase 
de suspeita

(?)
mitzvah,

ritual
judaico

Índice de
Massa

Corporal
(sigla)

Antenor 
Nascentes,
diciona-

rista

Letra
formada 

no pedido
de tempo

Coletânea de obras
completas do poeta

Manuel Bandeira
Cimo de catedrais

A periodicidade da declaração 
do Imposto de Renda

(?) do Iguaçu, atração natural da
região Sul (BR)

Sufixo de
"nodoso"
A saia de

Mary Quant

Fecundo

Muito
bem!

Discussão
acalorada

"Cinco
Vezes (?):
Agora por
Nós Mes-
mos", filme
brasileiro

Atalhos;
veredas

1.002, em
romanos

Calor, em
inglês

Relativa à
emoção

Terra, em
inglês

Federação
da F1

Atividade comercial
que capitaliza os
clubes de futebol
Urânio (símbolo)

Vogais de
"dedo"

Interjeição
vocativa

(?)
carbônico,
produto da 
respiração
(Fisiol.)
Ciência
afim à

Pediatria

Que
continua 
a existir

3/bar — fia — net. 4/cost — domo — heat — land — vein.
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