
Guti antecipa flexibilização e 
comércios reabrem nesta 6ª
Comércios funcionarão das 10h às 16h e serviços das 9h às 15h, além de shoppings centers que abrirão 
as portas das 13h às 20h; antecipação apenas foi possível graças ao aumento do número de leitos de UTI
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NY - Marcos do Estado iluminaram Blue e Gold em homenagem ao trabalho dos nova-iorquinos para aplainar a curva do covid-19

Estudantes vão poder votar em 
enquete para nova data do Enem

ACONTECE
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O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, anun-
ciou em uma rede social que 
a nova data do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
poderá ser definida através 
de uma enquete com candi-
datos ao exame. Ele publicou 
em sua conta no Twitter que a 
enquete acontecerá entre os 
dias 20 e 30 de junho. Segun-
do ele, as datas possíveis se-
riam 6 e 13 de dezembro, 10 e 
17 de janeiro, e 2 e 9 de maio.

A escolha das datas ocor-
rerá na própria página do 
Enem e apenas os estudantes 
que vão participar da pro-
va poderão optar pela data, 
usando o CPF e a senha que 
consta no cadastro de cada 
um. “A iniciativa é importan-
te para dar oportunidade aos 
interessados de sugerirem o 
melhor período para a reali-
zação das provas e garantir 
transparência”, explicou em 
nota o Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira), que 
é responsável pelo exame.

A escolha das datas ocor-
rerá na própria página do 
Enem e apenas os estudantes 

que vão participar da pro-
va poderão optar pela data, 
usando o CPF e a senha que 
consta no cadastro de cada 
um. “A iniciativa é importan-
te para dar oportunidade aos 
interessados de sugerirem o 
melhor período para a reali-
zação das provas e garantir 
transparência”, explicou em 
nota o Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira), que 
é responsável pelo exame.

“Entre os dias 20 e 30 de 
junho, os inscritos terão três 
opções de datas para votar, 
distribuídas entre os meses 
de dezembro deste ano, ja-
neiro ou maio de 2021, con-
siderando o adiamento das 
provas em 30, 60 ou 180 dias 
das datas previstas em edi-
tal”, afirmou o Inep, indican-
do as seguintes datas: Enem 
impresso: 6 e 13 de dezembro 
de 2020 / Enem digital: 10 e 
17 de janeiro de 2021; Enem 
impresso: 10 e 17 de janeiro 
de 2021 / Enem digital: 24 
e 31 de janeiro de 2021;ou 
Enem impresso: 2 e 9 de 
maio de 2021 / Enem digital: 
16 e 23 de maio de 2021.

live que avaliava a possibilidade de 
adiar o ponto facultativo do dia 12 e que 
estava em contato com diversas insti-
tuições empresariais e comerciais da 
cidade para decidir pela melhor opção. 
Guarulhos não antecipou nenhum feria-
do municipal, como fez a cidade de São 
Paulo. Apenas aderiu por força maior à 
decisão do governo do Estado de São 
Paulo de antecipar o feriado de 9 de ju-
lho para 25 de maio.

cinco medalhas olímpicas e uma das car-
reias mais brilhantes do esporte brasileiro.  
Até aqui foram 400 partidas pela Seleção 
Brasileira, 30 campeonatos, sendo que 
disputou 31 partidas em Jogos Olímpicos.  
Como técnico, desde 2009, ele já venceu 
duas Copa São Paulo; dois Campeonato 
Paulista; foi campeão da Superliga A e B 
e campeão estadual pelo Sesc-RJ. O time 
tem usado as redes sociais e as transmis-
sões ao vivo para manter o contato com 
os fãs e com a rede do voleibol

A prefeitura decidiu manter o ponto 
facultativo desta sexta-feira (12), insti-
tuído pelo decreto 36.373/2019. Nesta 
quinta-feira (11) será celebrado o feriado 
nacional de Corpus Christi. Com isso, os 
serviços públicos não funcionarão, salvo 
os considerados essenciais que vão atu-
ar em regime de plantão. O atendimento 
será normalizado na próxima segunda-
-feira (15).

O prefeito Guti havia anunciado em 

A Prefeitura de São Paulo e as en-
tidades que representam os shoppings 
centers na cidade assinaram um termo 
de compromisso que autoriza, a partir 
desta quinta-feira (11), que os centros 
de compras da cidade reabram as por-
tas, fechadas desde o dia 20 de março. 
Os shoppings vão funcionar das 16h às 
20h neste momento, em que a opera-
ção só é permitida durante quatro ho-
ras por dia. Há opção também que eles 

O bicampeão olímpico e técnico do 
vôlei Sesc – RJ, Giovane Gávio, é o con-
vidado desta quinta-feira, dia 11, às 17h, 
da live do Vedacit Vôlei Guarulhos, pelo 
instagram @voleiguarulhos. O bate-papo, 
que rola semanalmente, tem o comando 
do jornalista e Gestor Esportivo do VVG, 
Anderson Marsili.

É a oportunidade de colocar na rede a 
voz de um dos melhores atletas e técnicos 
de vôlei da atualidade.  Giovane, hoje com 
49 anos, nasceu em Juiz de Fora (MG), tem 

Guarulhos mantém ponto facultativo do dia 12 de junho

Shoppings em SP devem reabrir das 6h às 10h ou das 16h às 20h

Vedacit Vôlei Guarulhos faz transmissão ao vivo com Giovane Gávio

abram das 6h às 10h, mas quem optar 
por um horário terá de se manter fe-
chado no outro.

Os shoppings terão de ter controle de 
acesso aos clientes, de forma a garantir 
que a lotação atinja apenas 20% da ca-
pacidade de cada prédio. Eles terão de 
oferecer álcool em gel, medir a tempe-
ratura dos clientes e agir para evitar que 
clientes se aglomerem dentro dos esta-
belecimentos.
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Prefeitura consegue baixar ocupação de UTIs 
covid nos hospitais municipais para 76,6%

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de atingir 
100% de ocupação nos leitos 
de UTI adulto para covid-19 
algumas vezes nos últimos 15 
dias, a Prefeitura conseguiu 
baixar sensivelmente esse nú-
mero. Nesta quarta-feira (10) 
a ocupação nas UTIs adulto 
para pacientes com coronaví-
rus nos hospitais municipais 

é de 76,6%, ainda sem consi-
derar os dez leitos a mais no 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru), que estão 
entrando em utilização, e a 
totalidade dos locados. No 
geral, incluindo os leitos em 
hospitais estaduais, a média 
de ocupação é de 87,6%. Em 
leitos clínicos caiu de 100% na 
última segunda-feira (8) para 
88,83% nesta quarta.

O Boletim Epidemiológico, 
atualizado diariamente pela 
Secretaria Municipal da Saú-
de, registra nesta quarta-feira 
que Guarulhos tem 4.127 ca-
sos confirmados de covid-19, 
39 a mais do que no dia an-
terior, além de 347 óbitos em 
decorrência da doença desde o 
início da pandemia. 

Seguem sob investigação 
85 mortes que podem ter sido 
ocasionadas pelo coronavírus. 
Dos oito óbitos confirmados 

nesta quarta-feira, um é ho-
mem, de 84 anos, e sete são 
mulheres de 36 a 89 anos.

No Centro de Combate ao 
Coronavírus há 49 pacientes 
internados, sendo 38 em leitos 
de enfermaria, nove em UTI 
e dois em observação. Houve 
três altas, além de duas trans-
ferências.

O 3C-Gru está localizado na 
avenida Odair Santaneli, 101, 
Parque Cecap, próximo ao Hos-
pital Geral de Guarulhos. Todas 
as pessoas que apresentarem 
febre, tosse, falta de ar e dor de 
garganta, além de perda de ol-
fato e paladar, devem se dirigir 
ao local das 7h às 19h.

Além disso, em Guarulhos 
há uma central telefônica para 
indicações médicas e psicoló-
gicas diante da crise do coro-
navírus. É só ligar para o nú-
mero 2475-8661, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h.

Canil aposenta pastor belga após oito 
anos de colaboração em ações da GCM
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento Especializado 
com Cães (Canil) da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) de Guaru-
lhos aposentou nesta terça-feira 
(9) o pastor belga groenendael 
Cyrus, com honras ao mérito 
pelo trabalho policial executa-
do ao longo de oito anos. Cyrus 
é o primeiro cão a ter sua foto 
estampada na galeria K-9 dos 
Inativos do Canil.

Cyrus participou de ocor-
rências de vulto, apresenta-
ções em escolas e entidades e 
sempre auxiliou as atividades 
desenvolvidas pela GCM. Há 
alguns meses, Cyrus atuou em 
uma operação conjunta envol-
vendo equipes da Polícia Mili-
tar e do Canil na localização e 
apreensão de um grande nú-
mero de entorpecentes na re-
gião da Vila Nova Bonsucesso. 
Na ocasião foram encontradas 
884 unidades, entre cocaína, 
maconha e crack.

O pastor trabalhava com 

faro e também com guarda e 
proteção. Agora, ao se aposen-
tar, passa a morar e receber cui-
dados do seu último condutor 
– o guarda civil classe especial 
Gonçalves.

A Inspetoria de Patrulha-
mento com Cães é responsá-
vel pelo treinamento dos cães 
que atuam no patrulhamento 
diário, no Controle de Distúr-
bio Civil (CDC), na busca por 
pessoas desaparecidas, em de-
sapropriações, na busca por 
entorpecentes, no controle de 
grandes aglomerações (está-
dios, parques e eventos), entre 
outros serviços de segurança.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Cidade recebe novos respiradores e já tem 16 UTIs a mais para covid

Deputado Jorge Wilson consegue mais 9 
leitos de UTI para o Hospital Padre Bento

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com a amplia-
ção do hospital de campanha 
do Centro de Combate ao Co-
ronavírus (3C-Gru), a contra-
tualização com hospitais pri-
vados e o recebimento de 35 
respiradores – 15 do Governo 
do Estado e 20 do Ministério 
da Saúde –, a Prefeitura de 
Guarulhos deve quase dobrar 
o número de leitos de UTI co-
vid nos próximos dias com a 
oferta de pelo menos 38 novas 
vagas. Desse total, 16 delas já 
estão em funcionamento.

Somente no 3C-Gru foram 
criados mais 10 leitos, que en-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O deputado es-
tadual Jorge Wilson Xerife do 
Consumidor conseguiu ontem 
a liberação de mais 9 leitos 
de UTI para pacientes com 
covid-19 no Hospital Padre 
Bento. Com mais este reforço, 
totalizam-se 27 leitos de UTI 
para covid-19, garantidos pelo 
parlamentar. O Hospital já 
conta com 9 leitos de UTI para 
tratamento de pacientes com 
outras enfermidades. Ao todo, 
o Hospital possui 36 leitos para 
pacientes de alta complexidade. 

O Complexo Hospitalar 
Padre Bento atende a gran-
de demanda da população 
Guarulhense, que necessita 
de exames e consultas. Além 
de, claro, atendimento emer-
gencial e ambulatorial e tem 
sido referência no município 
durante o período de pande-
mia. “O Hospital Padre Bento 
é referência no atendimento ao 
cidadão guarulhense, e tenho 
trabalhado com firmeza para 
garantir o atendimento que a 
população precisa e merece”, 
afirma o parlamentar. 

O hospital conta também 
com o Centro de Triagem ex-
clusivo para casos suspeitos do 
covid-19. “A estrutura foi mon-
tada em containers que am-
pliam o espaço de atendimen-
to, e garante que os pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus mantenham distancia-

traram em operação nesta ter-
ça-feira (9), o que equivale ao 
dobro da capacidade inicial. 
Outras seis novas vagas que 
passaram a integrar o SUS 
municipal foram locadas do 
Hospital Bom Clima, o qual já 
começou a receber pacientes 
na segunda-feira (08).

Além destas, outras 12 va-
gas de UTI serão implantadas 
no HMU com os respiradores 
recebidos do Governo do Es-
tado: cinco que chegaram na 
semana passada, cinco nesta 
segunda-feira e mais cinco 
nesta terça. Já nesta quarta-

-feira o município recebeu 
do Ministério da Saúde mais 
20 aparelhos e está reestru-
turando a rede de urgência e 
emergência para a instalação 
deles nos serviços de pronto-
-atendimento, UPAs e hospi-
tais de acordo com a necessi-
dade, o que poderá resultar 
em um número ainda maior 
de leitos de UTI.

No Hospital Stella Maris, 
por meio de uma contratuali-
zação que deve perdurar até o 
fim da pandemia, serão cria-
dos mais quatro leitos SUS 
covid, além de outros seis que 

mento seguro dos pacientes 
internados em decorrência de 
outras enfermidades”, completa 
o parlamentar. 

Ao longo de seu mandato 
parlamentar o Deputado Jorge 
Wilson destinou ao Hospital 
mais de R$ 3 milhões em re-
cursos, e a ampliação e reforma 
do pronto socorro e da estrutu-
ra do Hospital. Equipamentos 
como tomógrafo modelo Sce-
naria SE, que o parlamentar 
conseguiu e entregou ao Hospi-
tal. O aparelho tem capacidade 
de aquisição em 64 ou 128 cor-
tes, em rotação de 0,35s, para 
toda autonomia, com baixa 
dose de radiação e redução de 
volume de contraste em estu-
dos cardio-vasculares. “Com a 
qualidade de imagem para um 
diagnóstico mais preciso, mui-
tas vidas serão salvas com o 
tratamento iniciado no tempo 
adequado”, finaliza o deputado.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Guarulhos antecipa segunda e terceira 
fases da retomada econômica para sexta
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura pu-
blicou ontem o decreto que an-
tecipa as datas previstas para 
a retomada das atividades eco-
nômicas na cidade. A segunda 
fase e a terceira fases, previstas 
para começarem respectiva-
mente nos dias 15 e 22 de ju-
nho, agora terão início nesta 
sexta-feira (12), ponto facultati-
vo do feriado de Corpus Christi.

A antecipação apenas foi 
possível graças ao aumento do 
número de leitos de UTI. Guaru-
lhos terá, até sexta-feira, mais 32 
leitos exclusivos para tratamen-
to da covid-19, provenientes do 
aluguel em hospitais particula-
res e da expansão do Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-Gru), no Parque Cecap.

Além disso, em reunião 
com o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o prefeito Guti 
recebeu a notícia de que a cida-
de será contemplada com mais 
17 respiradores para UTIs e 
outros três móveis para serem 

instalados em ambulâncias. De 
qualquer forma, a Prefeitura de 
Guarulhos alerta para que a po-
pulação apenas saia de casa em 
caso de necessidade e sempre 
utilize máscaras de proteção e 
álcool em gel 70%.

Todos os estabelecimentos 
inclusos no detalhamento do 
planejamento deverão intensifi-
car suas ações de limpeza, dispo-
nibilizar álcool em gel 70% aos 
clientes e funcionários, realizar 
aferição de temperatura corpo-
ral (em estabelecimentos acima 
de 100 metros quadrados) em 

todos os clientes e funcionários 
por meio de termômetro infra-
vermelho digital, evitar aglome-
rações limitando o atendimento 
a uma pessoa a cada 2 m² de 
área, garantir que seus funcioná-
rios e clientes estejam utilizando 
máscaras de proteção, promover 
a demarcação no solo nos espa-
ços destinados às filas, inclusive 
do lado de fora dos estabeleci-
mentos, entre outras exigências. 
“Vamos fazer a retomada eco-
nômica, mas com moderação”, 
afirmou o prefeito Guti ontem 
durante live nas redes sociais.

serão locados do Hospital Car-
los Chagas. A contratação dos 
hospitais privados pelo perío-
do de dois meses, com possi-
bilidade de prorrogação, foi a 
resposta mais rápida e econô-
mica da prefeitura para dimi-
nuir a taxa de ocupação de lei-
tos na cidade, que já chegou a 
atingir 100%, necessitando da 
criação de vagas extras para o 
atendimento da demanda por 
meio da conversão de leitos de 
enfermagem em UTIs.

Todos os hospitais priva-
dos da cidade foram consulta-
dos sobre o interesse em alu-

gar leitos para o município, 
sendo que alguns não pude-
ram formalizar o contrato por 
problemas na documentação 
ou por falta de capacidade 
para receber a demanda ex-
tra. “Nossa expectativa com 
todas essas medidas é que as 
taxas de ocupação de leitos 
na cidade caiam para índices 
abaixo de 75%, possibilitando 
assim, junto com outros fato-
res, a retomada econômica a 
partir do dia 15, de forma gra-
dual e responsável para prote-
ger a população”, destacou o 
prefeito Guti.

Setores liberados 
Estaõ liberados os comércios (das 10h às 16h) e setores de serviços (das 9h às 15h) de lavande-

rias; escritórios; perfumaria; cartórios; consultoria; comércio de embalagem; locadora de veículo, 
autoescola e despachante; papelaria; cabeleireiro, manicure, barbearias e similares; floricultura; 
concessionárias e loja de veículos; igrejas, templos religiosos e atividades religiosas de qualquer 
natureza; lojas de utensílios domésticos; loja de móveis e colchões; lojas de artigos de armarinhos; 
trailer e veículos motorizados; lojas de artigos esportivos; relojoarias, lojas de concerto de relógio; 
loja de eletroeletrônicos; loja de calçados e vestuários; ambulantes; loja de doces, sorvetes e bombo-
niere; e shoppings centers - estes com horário das 13h às 20h.
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Em reunião com a ACE, Guti diz estudar apoio na 
ampliação da campanha ‘Compre em Guarulhos’

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
participou, nesta quarta-feira 
(10), da reunião de diretoria 
executiva da Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos, feita de forma remota e 
com a participação de 30 pesso-
as, entre diretores, conselheiros 
e secretários.

Convidado pelo presidente 
Silvio Alves, Guti apresentou 
as mais recentes ações no com-
bate à pandemia de corona-

vírus na cidade e respondeu 
a perguntas feitas pelo corpo 
diretivo da entidade a respeito 
dos impactos da crise no setor 
produtivo.

Em uma das questões, Sil-
vio perguntou o prefeito sobre 
quais medidas o governo pre-
tende adotar visando contribuir 
para o fomento da economia no 
pós-covid-19. E lembrou que a 
ACE-Guarulhos promove, há 
mais de 10 anos, a campanha 

Retomada
Durante a reunião online, o prefeito Guti falou sobre a flexi-

bilização das atividades econômicas na cidade e como as ações e 
números podem influenciar na definição de datas para reabertu-
ras. “Vamos começar no dia 15, sempre dependendo diretamente 
da taxa de ocupação hospitalar. Estamos ampliando a oferta de 
leitos nesta semana e, se tudo der certo, podemos até pensar em 
antecipar algo inicialmente marcado para o dia 22”, explicou Guti.

O prefeito se mostrou aberto a continuar ouvindo sugestões 
da entidade a respeito de ajustes no decreto. “Temos sugestões 
de pequenas, mas importantes alterações. Como, por exemplo, 
no limite do horário de funcionamento e da permissão de circu-
lação de clientes em shoppings. Temos diretores que sugeriram, 
também, a inclusão no decreto de questões voltadas aos condomí-
nios. Não está claro se eles têm autonomia para definir as regras 
de isolamento”, explicou Silvio.

Guti afirmou que haverá aumento da frota de transporte pú-
blico coletivo com a retomada e lamentou o impacto negativo da 
crise nos cofres públicos. “Todos estamos perdendo com essa tra-
gédia. As empresas e a própria Prefeitura, que deve ter uma que-
da de aproximadamente R$ 580 milhões em arrecadação”.

“Compre em Guarulhos”, com o 
objetivo de fidelizar o consumo 
da população no comércio local 
e gerar divisas para o município.

Guti afirmou que fará um 
estudo para saber da viabili-
dade jurídica e que, se houver 
sinal verde na questão legal, vai 
auxiliar na ampliação dessa di-
vulgação. “Se do ponto de vista 
jurídico houver a possibilida-
de, nós podemos estudar uma 
parceria com a ACE e demais 
entidades representativas para 
disponibilizar outdoors e divul-
gar essa campanha. Podemos, 
também, pensar em ações pu-
blicitárias na grande mídia. Se 
as entidades ajudarem com o 
custo, podemos intermediar 
elaboração com a comunica-
ção”, afirmou o prefeito.

“Incentivar o consumo na 
cidade é bom para todos: em-
presários, colaboradores e pre-

feitura. Desta forma, aumenta-
mos o emprego, a circulação de 

renda e a receita do próprio mu-
nicípio”, lembrou o presidente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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As agências da Caixa Econômica Federal 
(CEF) não funcionarão nesta quinta-feira (11), 
feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira (12), as 
agências estarão abertas normalmente, inclusive 
para o pagamento da segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 para beneficiários 
nascidos no mês de novembro. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo 
(MP-SP) anunciou hoje (10) que chegou a um 
acordo com representantes de movimentos 
com pautas antagônicas para promover um 
rodízio na utilização da Avenida Paulista, uma 
das principais vias da capital paulista, para 
manifestações.

As vítimas mais recorrentes 
de maus tratos 
são os felinos

A calamidade global da covid-19 re-
sultou no isolamento social, o brasileiro 
se viu em uma nova realidade de estar 
no mesmo ambiente com os familia-
res, por mais tempo. Com esse cenário, 
muitas realidades vêm sendo despidas, 
entre elas no âmbito da violência do-
méstica. As estatísticas mostram núme-
ros alarmantes referente as denúncias 
contra crianças, mulheres, idosos e de-
ficientes físicos durante a quarentena.

As ligações para o 180, conhecida 
como central de atendimento à mulher, 

cresceu 40% em relação a abril de 2019, 
de acordo dados do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Huma-
nos. A razão do aumento de denúncias 
é que com o isolamento do convívio 
social, a vítima fica refém do agressor, 
mantendo-se impedida de fazer um bo-
letim de ocorrência na delegacia.

Outro dado importante a se frisar 
é o crescimento de 22% nos casos de 
feminicídio, em 12 estados durante a 
pandemia. O ranking é liderado pelo 
estado do Acre, com registro de aumen-
to de 300%, segundo o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP).

Como já é de conhecimento públi-
co, grande parte dos seios familiares 
brasileiros são compostos por mem-
bros humanos e não humanos, no caso 
os animais. Porém, ao contrário dos 
outros grupos vulneráveis, o que cha-
ma atenção é a ausência de dados in-
formativos sobre a violência contra os 
animais, principalmente que envolvem 

cães e gatos. As vítimas mais recorren-
tes de maus tratos são os felinos, devido 
ao preconceito com as peculiaridades 
comportamentais inerentes à espécie, 
além das superstições.

É fato que, assim como os números 
reais das vítimas da covid-19, os dados 
que envolvem as vítimas dos crimes 
contra os animais parecem que tam-
bém se encontram subnotificados, isso 
porque, de acordo com a teoria do elo 
ou do link, que trata da conexão entre 
os crimes de maus-tratos aos animais 
não-humanos e a violência contra pes-
soas, todos esses números envolvendo 
os mais vulneráveis socialmente, estão 
interligados. Desse modo, enquanto um 
grupo encontra-se sob violência, outros 
também são afetados por consequência 
dentro do mesmo ambiente.

Além do combate à covid-19, um 
dos nossos maiores inimigos é a não 
aplicabilidade legal dos direitos dos 
animais, que preceitua a devida consi-
deração moral e jurídica dos animais 
não humanos como seres sencientes 
que são, outrossim, figuram como prin-
cipais normas de proteção animal a lei 
de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) 
que em seu art. 32. Dispõe: “Praticar ato 
de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou do-
mesticados, nativos ou exóticos: Pena 
- detenção, de três meses a um ano, e 
multa”; além da Constituição de 1988 
que em seu art. 225, ainda incumbe ao 
poder público: “VII- proteger a fauna e 
aflora, vedadas, na forma da lei, as prá-
ticas que - indo ao que interessa - sub-
metam os animais a crueldade”.

Nesse raciocínio, não podemos es-
quecer do que chamamos de direitos 
das minorias atentando-nos também 
aos animais e às pessoas em situação de 
rua, que além de socialmente “abando-
nadas assim como seus cães”, tornam-
-se mais numerosas nas calçadas das 
capitais brasileiras a cada um dia de 
quarentena e desse modo, para exem-
plificar a situação precária que envolve 
os socialmente invisíveis, podemos ci-
tar a emblemática frase do então minis-
tro Francisco Rezek: “a negligência no 
que se refere à sensibilidade de animais 
anda-se meio caminho até a indiferença 
a quanto se faça a seres humanos.”

Animais são as novas
vítimas subnotificadas 
durante a covid-19

PONTO
DE VISTA

ANDREIA BONIFÁCIO
pesquisadora em Direito Animal e mestre 
em Direito Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável



ÁRIES: Colocar toda a sua energia poderá ser gasta para 
simplesmente se determinar neste grande momento, 
mas você terá uma grande chance de evoluir.

TOURO: Não tente o tempo todo discutir sobre coisas 
que não são verdadeiramente importantes para você 
neste dia. 

GÊMEOS: Uma grande vontade trará para você bons 
elementos para ganhar muita confiança neste bom 
momento para você. 

CÂNCER: Ao começar as suas atividades, você perceberá 
que há algumas questões muito complexas para você 
agora, necessita sobrelevar essas questões.

LEÃO: Sem muitas mudanças você terá uma boa relação 
durante a sua tarde neste seu bom dia desde que seja o 
mais natural possível. 

VIRGEM: Usar da razão para que consiga realizar uma 
grande missão tende a agir a seu favor neste bom 
momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Muita energia virá abundantemente do planeta 
Saturno neste momento, criando assim uma chance para 
você se aproximar de quem fortalecerá.

ESCORPIÃO: Irá conseguir o que quer com pequeno 
esforço para atingir uma boa posição para você neste 
momento.

SAGITÁRIO: Não poderá se curvar a nada e nem a nin-
guém neste momento, pois irá necessitar agir com mais 
afinco e coragem neste período. 

CAPRICÓRNIO: No planeta Marte passando por sua 
constelação ganhará uma facilidade maior para conquis-
tar algumas coisas pelo diálogo. 

AQUÁRIO: Sentirá que por ser aquariana as situações 
mais distantes de si não serão mais tão importantes 
agora, mas tenha boas ações. 

PEIXES: No decorrer deste período você estará bem clari-
ficada para que os pensamentos mais luminosos ajudem 
você a ganhar grandes chances. 

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

 

7Quinta-feira, 11 de junho de 2020
www.fmetropolitana.com.br VARIEDADES

ACESSE NOSSO SITE
WWW.FMETROPOLITANA.COM.BR

dos leitores de 
jornal impresso da 

cidade leem a

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
 97380-7685

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

ELN
EXTRAVIADOS
DERIVADOSA

RTALMAL
ACRAIDIOMA

ILADOAR
CHECADOGI

PI
ONEIROVOO

SNNUAI
COATALIEN

NOSOUTAID
MSSUARI

C
APOTARUMOR

ERTIMBRE
SEIVOBFT

COMPENSAÇÃO

Os objetos
que não

chegaram
ao destino

(?)
Campbell,

modelo
inglesa

Parte mais
íntima de
um ser

O diesel e
o GLP, em
relação ao
petróleo

Ser o (?):
ser o

maioral 
(bras. pop.)

Massa
(símbolo)

Adolfo 
Lutz, 

sanitarista

Capital 
e maior
cidade 

de Gana

Ladeira
(abrev.)

Conferido
Sinal de 
insatisfa-

ção do
público

Movimento
próprio do
morcego

Estado da 
stripper ao

final do
número

Interjeição
para

chamar a
atenção

"(?) vs. 
Predador",
filme dos 

EUA
Log (?): 

desconec-
tar-se

(Inform.)

Band-(?):
protege
feridas

Ruído de
coisas 
que se

deslocam

Cobertura
de carros

Evandro
Mesquita,

ator e
cantor

Qualidade
acústica
da voz

humana

Ato de
reparar

(um mal)

De (?): de
esguelha

Fernanda
Torres,
atriz

carioca

Classificação do
vale-refeição

(Econ.)

(?) Jato, operação 
da Polícia Federal
iniciada em 2014
Tornar legítimoIntegrou Os Mutantes

São comumente
praticados na sala 

de musculação

Casaco,
em inglês

O maior e mais forte
da face é a mandí-

bula (Anat.)

Língua de 
uma nação
Mal-inten-
cionada

Remo, em inglês
Senhores de capita-
nias hereditárias, no

Brasil colonial

Laçadas
Mato

Grosso do
Sul (sigla)

Partici-
pante da
Marcha
para o
Oeste
(EUA)

Transpirar

Viagem,
em inglês

Dança e música
popular cubana

Condição da criança
sujeita à tutela (jur.)

3/aid — oar — out. 4/acra — coat — trip. 8/pioneiro. 11/compensação. 15/salário indireto.
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SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular


