
Em três meses, hospitais municipais 
somam mais de 500 altas de covid-19
Somente no hospital de campanha do Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru), que recebe pacientes em estado 
mais crítico, foram 275 altas hospitalares nesse período, o que representa uma taxa de cura de quase 84% Pág. 5
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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

MEC autoriza aulas online no 
ensino superior até dezembro

ACONTECE
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audiovisual na cidade. Os encontros são 
transmitidos pela fanpage da Guarulhos 
Film Commission no Facebook, disponível 
no link https://www.facebook.com/grufil-
mcommission/.

Sob mediação de Tico Barreto, o encon-
tro desta semana conta com as participa-
ções do ator e poeta Che Moais e do pro-
dutor e roteirista Marcelo Guanaes.

A normalização no abastecimento irá 
ocorrer na noite da própria quinta-feira. 
Os imóveis que possuem caixa d’água com 
reserva mínima para 24h, como prevê a 
norma da ABNT, não sentirão o período de 
intermitência. A Sabesp lamenta eventuais 
transtornos, pede que os moradores man-
tenham o uso consciente da água e segue à 
disposição para esclarecimentos e atendi-
mentos emergenciais através dos serviços 
de ligação gratuita 195 e 0800-011-9911 ou 
pelo WhatsApp (11) 99983-4217.

A relação entre cinema e produção de 
TV é o tema do Seminário Audiovisual que 
acontece nesta sexta-feira (19), às 20h. Ini-
ciativa da Secretaria de Cultura de Guaru-
lhos por meio da Divisão do Audiovisual, 
o seminário promove uma série de encon-
tros online com empresários, produtores 
e artistas de todo o Brasil para discutir os 
avanços da política pública da atividade 

Museus e Patrimônio é o tema do sexto 
episódio da série Patrimônio Cultural para 
Curiosos, exibido a partir desta sexta-fei-
ra (19). Iniciativa da Secretaria de Cultura 
por meio do Arquivo Histórico Municipal, 
a série semanal de encontros virtuais te-
máticos é apresentada por Araci Borges, 
responsável pelo Arquivo Histórico, e está 
disponível na fanpage https://www.face-
book.com/arquivohistoricogru/ para apre-
ciação dos interessados. Na abordagem 
desta semana, Araci apresenta as defini-
ções de museu, seus tipos e suas funções 

A Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza 
nesta quinta-feira (18), das 9h às 18h, ma-
nutenção do sistema de abastecimento na 
rua Garauma, Vila Galvão, para assegurar 
a melhoria do abastecimento. A interven-
ção poderá afetar o fornecimento de água 
nos bairros Cidade Brasil; Jardins Atlânti-
co, Guimarães, Maria Alice, Munhoz e Tran-
quilidade; e Vilas Galvão, Cavadas, Endres, 
Flora, Marajó, Renata, Rosália, Rute, Saia-
go, São João e São Rafael.

Seminário Audiovisual aborda relação entre cinema e produção de TV

Novo episódio sobre patrimônio cultural aborda museus nesta sexta

Manutenção em sistema de abastecimento de água afeta 18 bairros hoje

na sociedade. Para melhor contextualiza-
ção do tema, o programa trata dos museus 
no ocidente e no Brasil e sua importância 
para fins de educação, estudo e deleite.

Em Guarulhos, o Museu Histórico Muni-
cipal está localizado no Complexo Cultural 
do Lago de Vila Galvão. Fundado em outu-
bro de 1960, possui um acervo com cerca 
de mil peças, dentre as quais instrumentos 
de precisão, tecelagem, arte sacra, utensí-
lios domésticos, folclore, além de rico ma-
terial sobre a fundação da cidade e a histó-
ria do município. 

Portaria do Ministério 
da Educação (MEC), pu-
blicada no Diário Oficial 
da União de ontem esten-
de a autorização de aulas 
a distância em instituições 
federais de ensino supe-
rior até 31 de dezembro de 
2020. O documento, mo-
tivado pelas medidas de 
contenção à pandemia de 
covid-19, também flexibili-
za os estágios e as práticas 
em laboratório, que podem 
ser feitos a distância nesse 
período, exceto nos cursos 
da área de saúde. 

Em março, o MEC já ha-
via publicado a primeira 
portaria que trata sobre o 
tema com validade de 30 
dias. Esta já é a terceira 
vez que o prazo é prorro-
gado. Porém, desta vez, 
a autorização para aulas 
online é estendida até o 
fim de 2020. 

Ainda segundo a porta-
ria, as instituições de en-
sino terão autonomia para 
definir o currículo de subs-
tituição das aulas presen-
ciais, a disponibilização 
de recursos a estudan-
tes para que eles possam 
acompanhar as aulas, e a 
realização de atividades 
durante o período.

O documento prevê 
ainda que as instituições 
podem suspender as ati-
vidades acadêmicas pre-
senciais pelo mesmo pra-
zo, mas elas deverão ser 
“integralmente repostas” 
quando for seguro voltar 
ao ensino presencial. Com 
a nova portaria, as insti-
tuições de ensino superior 
podem efetivar seus pla-
nos pedagógicos com o 
ensino híbrido e implantar 
inovações educacionais e 
tecnológicas.
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OMS suspende testes com hidroxicloroquina SP registra 389 óbitos em 24 horas, 
novo recorde, diz secretário Germann

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O comando da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) anunciou ontem a 
interrupção do braço de seu 
estudo que utiliza a hidroxiclo-
roquina em pacientes graves 
da covid-19. A decisão é anun-
ciada após nesta semana o Rei-
no Unido informar que faria o 
mesmo, por não ver resultado 
positivo no medicamento, e 
também depois que a agência 
de controle de medicamentos 
dos Estados Unidos (FDA, na 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O secretário 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, José Henrique Ger-
mann, informou que o esta-
do alcançou, desde o início 
da pandemia, 11.521 mortes 
por causa do novo corona-
vírus. O resultado dá um 
novo recorde do registro de 
óbitos diários por causa da 
covid-19: entre esta terça e 
quarta-feira foram registra-
das 389 novas mortes, um 
aumento de 3,5% dos núme-
ros de ontem.

Segundo o secretário, o es-
tado já registrou 191.517 casos 
confirmados da doença. Nas 

sigla em inglês) revogou a au-
torização para o uso emergen-
cial da cloroquina e da hidroxi-
cloroquina para pacientes com 
o novo coronavírus.

A OMS havia chegado a 
interromper seus estudos com 
hidroxicloroquina anterior-
mente, mas voltou a realizá-los 
por mais alguns dias.

Agora, a entidade diz que 
fez uma revisão sistemática 
da evidência disponível, re-
viu os resultados específicos 
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de seu próprio estudo e infor-
mou que, diante das evidên-
cias disponíveis, houve a de-
cisão de interromper os testes 
com a hidroxicloroquina.

O anúncio da mudança foi 
feito por Ana Maria Henao 
Restrepo, líder de equipe para 
Implementação de Pesquisas 
da OMS, e causou várias dú-
vidas na entrevista coletiva. 
Em três momentos diferentes, 
o comando da entidade foi 
questionado sobre o que de 
fato estava sendo dito.

Em suas respostas, He-
nao Restrepo esclareceu que 
“aparentemente, não houve 
benefício no uso da hidroxi-
cloroquina” no ensaio clínico 
Solidariedade, da OMS, como 
já havia sido registrado no es-
tudo britânico.

O medicamento tampouco 
levou a uma redução nas hos-
pitalizações nem na mortalida-
de pela covid-19, explicou.

A autoridade médica disse 
ainda, porém, que a atualiza-

últimas 24h, foram 1.232 no-
vos casos registrados, ou um 
crescimento de 0,65%, abaixo 
da média que havia sido re-
gistrada nos últimos dias, que 
oscila entre 3% e 4% “Houve 
um problema no e-SUS, que é 
o sistema que levanta os casos 
mais leves e por isso foi muito 
pequena a mudança”, infor-
mou.

Em entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, Ger-
mann também disse que o 
índice de ocupação dos leitos 
de UTI no Estado é de 70,6% 
e, na região metropolitana da 
capital, de 77,1%.

ção anunciada nesta quarta-
-feira “não representa uma 
recomendação política da 
OMS”, já que esse tipo de di-
retriz passa por outros canais 
na entidade.

Henao Restrepo afirmou 
ainda que a decisão das auto-

ridades médicas envolvidas 
no ensaio clínico Solidarieda-
de se resume ao próprio estu-
do, sem entrar no mérito, por 
exemplo, de supostos benefí-
cios no uso profilático da hi-
droxicloroquina em pacientes 
expostos à covid-19.
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Fábio Faria diz que buscará 
pacificação e inclusão digital

Guedes diz que retomará reformas 
após passar a situação emergencial

Vereadores aprovam seis projetos de lei 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O deputado fe-
deral Fábio Faria (PSD-RN) to-
mou posse ontem como o novo 
ministro das Comunicações e 
disse que entre as suas priori-
dades está inclusão digital da 
população. Para Faria, o mo-
mento atual do país, também 
exige uma postura de compre-
ensão e abertura ao diálogo. 

“É tempo de levantarmos 
a guarda contra o novo coro-
navírus, também é hora de 
um armistício patriótico e 
deixarmos a arena eleitoral 
para 2022. É preciso sobretu-
do respeito e que deixemos 
as nossas diferenças político-
-ideológicas de lado para en-
frentarmos esse inimigo invi-
sível comum que tem tirado a 
vida de milhares de pessoas e 
gerado danos incalculáveis à 
economia. É hora de pacificar 
o país”, disse ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro, em ceri-
mônia no Palácio do Planalto.

De acordo com o novo mi-
nistro, a internet banda larga 
avança de maneira consistente 
e já tem potencial de alcançar 
80% dos lares brasileiros. Mas, 
segundo ele, a orientação do 
presidente Bolsonaro é que 
chegue a todos os cidadãos já 
que esse é um passo funda-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo vai 
retomar as reformas na eco-
nomia do país assim que a 
situação emergencial gerada 
pela pandemia de covid-19 
passar. A afirmação é do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, que participou on-
tem de evento virtual orga-
nizado pela Acton Institute, 
instituição americana religio-
sa de pesquisa e ensino. 

“Gastamos duas vezes 
mais que países emergentes 
e 10% mais que a média dos 
países avançados [para com-
bater os feitos da pandemia]. 
Então agora que estamos fi-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante sessão 
extraordinária realizada nesta 
terça-feira (16), os vereadores 
aprovaram seis projetos de lei. 

Três são de autoria da 
prefeitura: o que faz altera-
ções na lei criadora do Plano 
de Carreira da Guarda Civil 
Municipal, sancionada em 
dezembro de 2019; o que 
dispõe sobre a concessão 
pela administração pública 
direta e indireta do muni-
cípio de jornada especial de 
trabalho ao servidor público 
municipal com deficiência, 

nalizando nossos programas 
emergenciais, vamos voltar 
às reformas nos próximos 60, 
90 dias”, disse, acrescentando 
que o governo vai acelerar as 
reformas e levará o país para 
uma direção liberal.

Guedes enfatizou que o 
Brasil vai superar a pandemia, 
com senso de cooperação e 
preservação de vidas. Para ele, 
em seguida será preciso en-
frentar a segunda onda da cri-
se que é a econômica. O minis-
tro disse que a recessão pode 
se transformar em depressão 
econômica se os efeitos da cri-
se não forem combatidos.

bem como àquele que tenha 
cônjuge ou relação de união 
estável, filhos ou dependen-
tes com deficiência. O último 
autoriza a cessão onerosa do 
direito à denominação de es-
paços e eventos públicos e a 
concessão de uso de espaços 
públicos para publicidade 
também foi aprovado.

As outras propostas, de au-
toria dos vereadores, sãõ rela-
cionadas ao atendimento das 
necessidades emergenciais 
da população decorrentes da 
pandemia de coronavírus.

Por 9 a 1, STF decide manter Weintraub no inquérito das fake news
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por 9 a 1, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu manter o ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, na mira do inquérito 
que apura ameaças, ofensas e 
fake news disparadas contra 
integrantes da Corte e seus 
familiares.

Os ministros Luiz Fux, Gil-
mar Mendes, Ricardo Lewan-
dowski, Rosa Weber, Celso de 
Mello, Cármen Lúcia, Luís Ro-
berto Barroso e o presidente do 
STF, Dias Toffoli, acompanha-
ram o entendimento do relator, 
ministro Edson Fachin, de que 
não cabe habeas corpus contra 
decisão de um integrante da 

Corte. “Este Supremo Tribunal 
tem jurisprudência consoli-
dada no sentido de não caber 
habeas corpus contra ato de 
ministro no exercício da ativi-
dade”, escreveu Fachin.

O habeas corpus em favor 
de Weintraub também tem 
como objetivo beneficiar ou-
tros investigados no inquérito 
das fake news - empresários, 
blogueiros e ativistas que fo-
ram alvo de ofensiva da Polícia 
Federal recentemente. 

Ontem ainda, o plenário do 
STF formou  maioria a favor 
da continuidade das investi-
gações do inquérito que apura 
ameaças, ofensas e fake news 

mental para a implementação 
da infraestrutura para a chega-
da da tecnologia 5G ao país. “O 
5G permitirá uma banda larga 
móvel de altíssima potência em 
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Novos ministérios
O presidente Bolsonaro também deu posse a Marcos Pon-

tes, agora como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. O 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), que já estava sob comando de Pontes, foi desmembra-
do pela Medida Provisória nº 980/2020 nos novos ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e das Comunicações. 
Na semana passada, o ministro fez um balanço das ações de sua 
pasta na área das comunicações.

Na mesma solenidade, Bolsonaro assinou o parecer vincu-
lante da Advocacia-Geral da União sobre integralidade e parida-
de da aposentadoria de policiais civis da União; o decreto sobre 
licenciamento de radiodifusão; e o decreto sobre adaptação do 
instrumento de concessão para autorização de telecom, sobre 
prorrogação e transferência de autorização de radiofrequência.

qualidade com impacto signi-
ficativo na economia, além de 
proporcionar aos brasileiros 
grande cesso ao conhecimen-
to”, explicou Faria.

disparadas contra integrantes 
da Corte e seus familiares. 
O tribunal retomou na tarde 
desta quarta, 17, o julgamento 
de uma ação do partido Rede 
Sustentabilidade que contesta 
o inquérito sigiloso, que vem 
sendo conduzido pelo minis-
tro Alexandre de Moraes e fe-
chou o cerco contra o chamado 
“gabinete do ódio”, grupo de 
assessores do Palácio do Pla-
nalto comandado pelo verea-
dor Carlos Bolsonaro (Republi-
canos-PR), filho do presidente 
Jair Bolsonaro. A maioria pela 
legalidade das investigações 
foi formada com a ministra 
Cármen Lúcia, que deu o sexto 

voto a favor do prosseguimen-
to das investigações. 

O inquérito foi aberto em 
março do ano passado por ini-

ciativa própria do presidente 
do STF, Dias Toffoli, sem pe-
dido da Procuradoria-Geral da 
República (PGR).
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Durante pandemia, hospitais municipais 
somam mais de 500 altas de covid-19

Cidade passa de 5 mil casos de coronavírus

Prefeitura realiza teste de covid-19 
em indígenas de aldeia em Guarulhos

Instalação de pias em praças é essencial 
para pessoas em situação de rua

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após três meses 
da confirmação do primeiro 
caso do novo coronavírus 
(covid-19) em Guarulhos, 
em 17 de março, os hospitais 
municipais, que recebem os 
pacientes com maior grau 
de complexidade da doença, 
já somam mais de 500 al-
tas. São pessoas que tiveram 
complicações decorrentes do 
vírus, muitas delas foram in-
tubadas, mas conseguiram 
vencer a covid-19 graças ao 
atendimento recebido na 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O número de 
casos confirmados de corona-
vírus (covid-19) em Guarulhos 
chegou a 5.134 ontem. São 257 
casos a mais do que no dia 
anterior. A cidade também 
registra mais 11 óbitos em de-
corrência da doença, totalizan-
do 429, enquanto outros 81 
seguem em investigação.

Os dados são do Boletim 
Epidemiológico atualizado 
diariamente pela Secretaria 
Municipal da Saúde, que in-
forma ainda que, das mortes 
confirmadas nesta data, seis 
ocorreram em maio e cinco 
em junho. Trata-se de sete 
mulheres com idades entre 
58 e 84 anos e quatro ho-
mens entre 77 e 81 anos. Não 
foram informadas comorbi-
dades da única vítima abaixo 
dos 60 anos. 

O Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) rece-
beu mais dez pessoas com 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Dos 110 testes 
rápidos de covid-19 disponibi-
lizados para os indígenas da 
aldeia Filhos desta Terra (re-
gião do Cabuçu) por meio de 
uma parceria entre a Secreta-
ria da Saúde de Guarulhos e o 
Instituto Butantan, 45 foram 
realizados nesta terça-feira (16) 
para todos aqueles que mani-
festaram interesse em realizar. 
Cinco deles testaram positi-
vo para o novo coronavírus e 
foram submetidos ao exame 
PCR, que consiste na pesquisa 
direta do vírus das mucosas 
das narinas e orofaringe.

Enquanto aguardam o 
resultado do PCR (exame 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Passados 50 dias 
desde a instalação, as pessoas 
em situação de rua aprovam 
as pias comunitárias coloca-
das em quatro praças do mu-
nicípio (Getúlio Vargas, Oito 
de Dezembro, IV Centenário 
e nas proximidades do Via-
duto Cidade de Guarulhos). 
A iniciativa da prefeitura, 
viabilizada em parceria das 
secretarias de Desenvolvi-
mento e Assistência Social e 
de Obras, além da Proguaru 
e da Sabesp, possibilita a hi-
gienização das mãos nesses 
locais, por onde passam mui-
tas pessoas nessas condições, 
especialmente no período de 
pandemia de covid-19.

José Carlos Rosa da Silva 
tem 61 anos e mora na rua há 
mais de 30. Ele utiliza a pia 
na praça Getúlio Vargas. “Pra 
nós que vivemos na calçada, 

suspeita ou confirmação de 
Covid-19. Agora há 60 pa-
cientes internados no local, 
sendo 20 na UTI, 35 em lei-
tos de enfermaria e cinco em 
observação. Um óbito, que 
ainda terá a causa investiga-
da, foi registrado.   

Mesmo diante de um ce-
nário em que casos do novo 
coronavírus continuam sen-
do confirmados, a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
e enfermaria permanecem 
abaixo de 75%, sendo 71,6% 
e 74,4%, respectivamente. A 
prefeitura conta com a cola-
boração da população para 
que possa continuar tendo 
condições de atender quem 
vier a desenvolver a forma 
grave da doença. Por isso re-
força para que todos mante-
nham os cuidados de preven-
ção e de isolamento social, 
saindo de casa apenas se for 
extremamente necessário.

rede municipal de saúde.
Somente no hospital de 

campanha do Centro de 
Combate ao Coronavírus 
(3C-Gru), que recebe pacien-
tes em estado mais crítico, 
foram 275 altas hospitalares 
nesse período, o que repre-
senta uma taxa de cura de 
83,58%. Entre as pessoas que 
foram curadas no 3C-Gru 
está a funcionária pública da 
Prefeitura de Caieiras, Caroli-
na Leme Ferreira, de 28 anos, 
que ficou internada no local 

31 dias, 20 deles intubada.
“Se hoje a minha família 

pode ter a mim de volta é gra-
ças aos médicos do hospital 
de campanha de Guarulhos.  
Eles são maravilhosos, é por 
amor que estão lá”, disse na 
semana passada, quando o 
hospital completou dois me-
ses de funcionamento. Caroli-
na e outros pacientes, como o 
frentista Odair Feil Pereira, de 
39 anos, que teve alta do Hos-
pital Municipal de Urgência 
(HMU) no início deste mês, 
depois de ficar cinco dias na 
UTI intubado e oito interna-
do, são casos de sucesso no 
tratamento e de superação 
diante de tantas complica-
ções que tiveram de enfren-
tar para vencer a doença. “O 
atendimento no HMU foi 
maravilhoso. Fizeram tudo o 
que podiam por ele e graças a 
Deus meu marido conseguiu 
se recuperar. Não tenho nem 
palavras para agradecer”, elo-
giou a esposa de Odair.

FOTO: DIEGO SECCO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

não é na rua, a gente depende 
dela pra lavar as mãos. É um 
benefício maravilhoso pra 
nós. A gente não sabe onde o 
coronavírus está circulando 
e tem que fazer a higieniza-
ção”, afirma Silva.

Aos 35 anos, Robson Apa-
recido dos Santos frequenta 
a região central e sabe bem 
como se proteger da covid-19. 
“A pia é ótima e serve pra la-
var as mãos. Não é à toa que 

estou usando máscara”, ex-
plica Robson, referindo-se a 
dois dos principais cuidados 
necessários para evitar a con-
taminação pelo coronavírus.

Nascido em Guarulhos, 
Silvio César acha útil a colo-
cação de torneira na praça. 
“A pia é importante pra lavar 
a mão por causa do vírus. E 
tem gente que lava a roupa 
também”, conta o guarulhen-
se aos 50 anos.

que tem mais de 95% de as-
sertividade e efetivamente 
confirma o diagnóstico da 
covid-19), os indígenas foram 
orientados a manter isola-
mento dos demais na aldeia 
e também serão monitorados 
diariamente pela equipe assis-
tencial da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Cabuçu, que é 
referência na saúde dos povos 
indígenas. Os testes rápidos 
disponibilizados na aldeia fo-
ram fornecidos pelo Instituto 
Butantan e a coleta do exame 
realizada pelos profissionais 
da rede municipal de saúde e 
três técnicos de enfermagem 
do instituto.
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A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu 
a aplicação da lei estadual que determinou 
descontos nas mensalidades de escolas e 
universidades do estado. A decisão liminar 
(provisória) é da juíza Regina Chuquer que 
atendeu a mandado de segurança coletivo 
impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino no Estado do Rio de Janeiro 
(Sinepe-RJ). A lei aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) impôs a 
redução de 30% das mensalidades escolares 
como consequência da queda de custos de 
manutenção em razão da suspensão das 
atividades presenciais devido à pandemia de 
covid-19.  A magistrada sustentou que a lei 
tem inconstitucionalidade formal decorrente de 
invasão de competência privativa da União para 
dispor a respeito de normas contratuais, matéria 
de direito civil e normas de direito do trabalho. 

A diretoria colegiada da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) aprovou nesta terça-feira (16) a 
redução, excepcional e temporária, do 
percentual de mistura obrigatória do 
biodiesel ao óleo diesel que passa dos 
atuais 12% para 10%. A medida vale para 
o período entre esta terça-feira e o próximo 
domingo (21).  De acordo com o órgão 
regulador, a mudança é necessária para 
dar continuidade ao abastecimento nacional 
diante na possibilidade das entregas de 
biodiesel não serem adequadas. “As entregas 
de biodiesel previstas para o período citado 
poderiam não ser suficientes para atender 
à mistura de 12% ao diesel B”, apontou a 
ANP, acrescentando que este produto “vem 
sendo bastante consumido, apesar da atual 
situação de pandemia”. 

ANOTE

O papel do mercado atualmente 
é impulsionar o retorno e mostrar 
que nossos negócios são seguros

O momento em que nos encon-
tramos hoje é inédito. Rodeados de 
dúvidas e incertezas, nós, gestores e 
líderes, devemos mais do que nun-
ca buscar nos reinventar para atra-
vessar esse período de instabilidade 
generalizada. Hoje em dia, muitos 
falam sobre o período pós- corona-
vírus, tentando prever como o tão 
comentado “novo normal” será. En-
tretanto, cheguei à conclusão que 
hoje temos que nos preparar e viver 
o presente. Devemos ser especialis-
tas no agora e olhar para o seu negó-

cio pela ótica que ele permite. Olhar 
para o futuro com a perspectiva que 
nós conseguimos diante do nosso 
presente. Além disso, pela instabili-
dade do momento em que vivemos, 
as mudanças se tornaram contínuas. 
Portanto, estratégias a longo prazo 
são, muitas vezes, inviáveis.

 O papel do mercado atualmente é 
impulsionar o retorno e mostrar que 
nossos negócios são seguros. Nós, 
como gestores, também devemos 
contribuir para essa demonstração 
de segurança. No entanto, muitas 

empresas têm medo de incentivar o 
consumo do cliente como se elas fos-
sem responsáveis pela situação atu-
al. Todavia, é necessário oferecer e 
estar pronto para receber os clientes, 
fl exibilizando estratégias para que 
se encaixem nas medidas de segu-
rança. A indústria precisa criar uma 
campanha de estímulo aos clientes, 
mostrando a eles que nossos negó-
cios são seguros e aptos a atendê-los 
para que as engrenagens da econo-
mia voltem a funcionar.

 Nós, como seres humanos e pro-
fi ssionais, temos o dever de espalhar 
a esperança tanto para clientes, quan-
to para colaboradores e amigos em 
meio a esse pânico gerado pelo coro-
navírus. Dessa forma, estamos con-
tribuindo para um equilíbrio entre 
saúde e economia. Não conseguimos 
mensurar os desdobramentos desse 
pânico, pois hoje as empresas pos-
suem subsídios do governo. No en-
tanto, e quanto ao futuro? Quando a 
pandemia for controlada, os negócios 
terão seus custos reais, portanto, nós 
precisamos nos preparar para uma re-
tomada, buscando maneiras de mini-
mizar os prejuízos gerados pela crise.

 Mantenha sempre em mente que 
o período atual irá passar, mas ten-
do consciência das marcas que serão 
deixadas tanto nos negócios quanto 
nas pessoas. Precisamos voltar, nos 
reerguer de forma consciente e segu-
ra, demonstrando que nossos negó-
cios são humanos e garantem a se-
gurança dos clientes. O atendimento 
será, mais do que nunca, uma impor-
tante conexão sólida entre cliente e 
negócio, conexão essa que deve ser 
construída à base de confi ança. A 
retomada será gradual, mas, neste 
momento, devemos demonstrar que 
estamos aptos e preparados para ela.

A retomada

PONTO
DE VISTA

CEO do H Niterói Hotel 
e presidente do Polo 
Hoteleiro de Niterói

RODRIGO ALVITE

DE VISTA
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BANCO 36

ECCE
SECULOXIX
CORARLT

BOMBARDEAR
LOANÃBA
TIDIOTC

MARNEUMBU
PIEMRR

CONTRIBUIR
LEROIEI
IDOFLAC
CCPIGLU

TIRANICOL
CANDELARIA

LOULAIR

Hábito
comum de
cristãos

Linus
Torvalds, 
criador do

Linux  

Emprés-
timo, em

inglês

Elemento
preventivo 
do bócio
(símbolo)

Rio fran-
cês que
deságua
no Sena

É conside-
rado o
Rei dos
Queijos 

Fruto doce
nativo do
semiárido 
nordestino

Pagar
impostos
ao Estado

Nelson (?),
cantor

falecido
em 2014

"Chumbo
(?) não

dói" (dito)

Microem- 
preende-
dor indivi- 
dual (sigla)

Conversa
fiada
(gíria)

(?) x Flu,
clássico

do futebol
carioca

Para
quando o 
apressado 
quer tudo

Forma 
simplifi-
cada do

esperanto

Autopeça 
desenvol-
vida por
Dunlop 

Interjei-
ção de 
chama-
mento

O gover-
nante
como
Átila

Camila
Pitanga,

atriz
carioca

Abrigo
tempo-
rário de

esquimós
Pedro (?),

último
monarca
do Brasil

Igreja da
(?), históri-
co templo
carioca

Conjun-
ção alter-

nativa
(Gram.)

(?) Rennó,
jornalista
e apre-

sentador

A atividade como o
trabalho voluntário
de universitários

Sinal de multiplicação

Canal de
nutrição
do feto

A família

Trata doentes com
práticas misteriosas
Kurt (?), fundador
da banda Nirvana

Idiota, 
em inglês

Raio
(símbolo)

Bahia
(sigla)
Ilha da

Indonésia

Fazer críti-
ca severa

a (fig.)

Período da
chamada
Era Vitori-
ana (Hist.)

Proteção
a autori-
dades em

locais
públicos

4/brie — loan — umbu. 5/idiot — marne.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

Esoterismo

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

PASSO PONTO
Auto Peças, Bonsucesso Grs. 
Ót. Locaz. F. : 947260886

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

PROCURA-SE 
DOMÉSTICA
C/passaporte ativo,c/exp., 
idade até 45 a. p/ viajem 
,3 meses no exterior.( 11) 
99914-2235  H/C c/ David.

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

EMPREGO

Contrata-se

Vende-se

IMÓVEIS

PUBLICIDADE LEGAL

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685

ÁRIES: Deixará mais evidente o que você sente, agindo 
de forma abusiva com seu comportamento diante do 
planeta Vênus. 

TOURO: Não irá conseguir por em prática aquilo que 
você precisa para transpor determinadas difi culdades na 
sua vida. 

GÊMEOS: Se for necessário aceite opiniões para você 
melhorar em determinados aspectos da sua vida, esta 
poderá ser a sua grande missão. 

CÂNCER: Permanecerá tendo algumas diferenças com 
algumas pessoas, mas irá superar se for alguém de 
pensamento menos complexo e combatente. 

LEÃO: Não adianta ser uma pessoa egoísta que só pensa 
em você a todo tempo para garantir sua força. Mercúrio 
poderá até coloca-la em uma posição constrangedora.

VIRGEM: As coisas fi carão um pouco mais leves e harmo-
niosas neste momento e por isso precisará de bastante 
coesão. 

LIBRA: Terá força estabilizadora a seu favor neste 
momento interessante, já o planeta Saturno poderá dar 
grandes benefícios a você. 

ESCORPIÃO: Não demonstrará satisfação com tudo o 
que está acontecendo em sua vida, principalmente no 
que tange a problemas. 

SAGITÁRIO: Uma forte carga relacionada a paixão, deve 
ser mantida o mais forte possível. O planeta Mercúrio 
deixará em você mais fraco.

CAPRICÓRNIO: Avaliar as coisas com uma forte composi-
ção de ideias fará você fi car muito mais próxima daquilo 
que acredita ser a solução. 

AQUÁRIO: Sua habilidade para controlar condições que 
incomodam muito o que vir a acontecer no seu dia. Ar te 
ajudará para que possa sair de uma situação ruim.

PEIXES: A água irá te favorecer para que tenha uma 
conduta amigável e muito mais amorosa neste momento. 
Vênus trará alguns benefícios para você.

HORÓSCOPO

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. JONANTH VITOR LEAL - CTPS 080208 - série 00435 - 
SP . Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. JONANTH VITOR LEAL, portador da 
CTPS 080208 - série 00435 - SP, a comparecer ao seu 
local de trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 23 de dezembro de 2019, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, isso 
não ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. Informamos ainda que tentamos o 
envio de telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32 - Rod. Hélio Smidt, s/n – 
Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

CASA TÉRREA 
PONTE GRANDE

3 dorms. + sala, coz., 2 wcs  
4 vgas Obs. mobiliada 

c/planej. c/ churrasq. + 6 
ar-condicionado imóvel 

impecável, ac: Apto (-) valor 
e auto e financ.  (Creci.) 

60.910  F. 99700-3040 c/ 
Claudio  zap R$850 mil

LINDO SOBRADO 
LITORAL BERTIOGA 
(Cond. Morada da Praia) em 

Boraceia. 3 suíte+sala 2 amb., 
coz. americana, lavabo, Edícula 
c/wc  churrasq., pisc. 4 vgas 

fino acab.  Ac.imóvel de (-) valor 
e auto valor R$ 980 mil  (Creci) 
60.910 fone. 99700-3040 zap c/ 

Claudio obs. Fotos e video do 
imóvel imperdível

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco
PUBLICIDADE LEGALPUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais ConoscoFaça sua Publicações Legais Conosco

95368-8924

Especialista em 
união de casais 

Amarração 
amorosa

Realizamos 
todos os tipos de 

trabalho 
Cartas Búzios e 

Tarot 
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1GB

R$ 9039
500MB 500MB

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$3
4GB

R$ 9049
2GB 2GB

10GB

R$ 9069
5GB 5GB 14GB

R$ 9089
7GB 7GB 20GB

R$ 90119
10 10GB GB

OFERTAS

LINHA NOVA E RENOVAÇÃOEXCLUSIVAS
TT(PF) & PN(PJ)*

PLANO VOZ

REDE VIVO
ILIMITADO

OFERTA PRORROGADA ATÉ 30/06/2020.

*Para a Ofeta de Dados em Dobro não será aplicada a isenção de cobrança do primeiro mês da fatura para PN’s.  


