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Número de mortos no Brasil já passa de 18 mil. Ficar em casa é a única 
forma de conter o contágio e evitar o colapso do sistema de saúde

Desde janeiro de 
2020, a Prefeitura de 
São Paulo trabalha 
com informações 

científi cas para adotar e ajustar as 
medidas implantadas no municí-
pio para combater a pandemia 
causada pelo novo coronavírus 
(covid-19) com o objetivo de sal-
var vidas. A administração muni-
cipal, gradualmente, aumenta e 
acumula decisões procurando de-
fender a população, especialmen-
te a mais vulnerável, buscando 
com suas medidas a menor inter-
ferência no dia a dia das pessoas. 
São avaliados, diariamente, da-
dos, informações e estudos que 
geram encaminhamentos apre-
sentados na forma de leis votadas 
pela Câmara Municipal em regi-
me de urgência, decretos, pro-
gramas, planos etc. Medidas que 
permitiram, em abril, somar aos 
507 leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI) da cidade outros 
835 espalhados em 18 hospitais 
municipais – até o final de maio 
serão mais 1.676 leitos de UTI. 

A Prefeitura criou 2 mil leitos 
dos hospitais de campanha (Pa-
caembu e Anhembi) e reorgani-
zou os serviços de atenção básica 
e hospitalar da cidade (Portaria nº 
154/2020-SMS.G) para transfor-
mar leitos de enfermaria em UTI, e 

APRESENTADO POR

#SPContraOCorona  

Sistema de saúde sob pressão

SEM QUARENTENA 
Os estudos mostram que, sem 
isolamento social, o número 
de pessoas contaminadas que 
circulam por escolas, transporte 
público e empresas com 
aglomerações cresce de forma 
descontrolada.

FILA NO SUS 
O resultado é que muitas pessoas 
vão, ao mesmo tempo, precisar de 
uma vaga no SUS. Os casos mais 
graves terão que ser internados 
em UTIs, por volta de 14 dias, para 
provavelmente sobreviver. Quem 
não conseguir uma vaga pode 
morrer sem assistência.

COM QUARENTENA
Menos deslocamento de pessoas 
diminui a circulação do vírus e 
derruba a quantidade de casos de 
contaminação. A pressão sobre 
os hospitais será menor e, desta 
forma, aumentam as chances de 
que todos os casos graves possam 
ser atendidos.

DE VOLTA PARA CASA
Um atendimento de saúde feito 
de forma mais e  caz por parte dos 
pro  ssionais de saúde – que só ocorre, 
nos casos graves, dentro das UTIs – vai 
salvar bem mais vidas. É a única forma 
de aumentar o número de recuperados 
da covid-19 que poderão voltar a 
conviver com a família.

Aumentar o isolamento social é o 
único remédio contra a covid-19 “Respeitar a 

quarentena é 
fundamental”

Ficar em casa agora é pre-
servar a saúde. Quem confirma 
e apoia essa atitude é a médica 
Thelma Assis, vencedora da 20ª 
edição do programa Big Brother 
Brasil. Ela sabe que o distancia-
mento social é a melhor forma de 
conter a disseminação do coro-
navírus. “Durante a pandemia, 
respeitar a quarentena é funda-
mental para não sobrecarregar o 
sistema de saúde. E, para ajudar 
os profissionais a salvar vidas, 
você precisa fi car em casa”, vem 
afirmando a médica em uma 
mensagem transmitida por vários 
meios de comunicação.

A administração da cidade 
está auxiliando 2,3 mil famílias de 
catadores de materiais recicláveis, 
aprovou legislação para garantir 
o salário de 108 mil empregados 
terceirizados, além de fazer um 
pacto com a sociedade civil e ini-
ciar, do zero, o programa Cidade 
Solidária. Instituiu o Cartão Ali-
mentação, benefi ciando 350 mil 
famílias com auxílio mensal em 
substituição à merenda, e man-
teve o programa Leve-Leite, que 
garante o leite a 320 mil famílias. 

O foco é garantir a segu-
rança das pessoas, na busca por 
mecanismos para induzir um 
isolamento social que previna 

o colapso do sistema de saúde, 
sem parar os serviços essenciais 
da cidade, e procurando reduzir 
os impactos da pandemia sobre a 
economia. Os números, porém, 
não parecem ceder. Houve cres-
cimento de 485% no número de 
mortes por covid-19 nos últimos 
40 dias, e a taxa de ocupação dos 
leitos públicos de UTI passou dos 
90%. A única forma comprova-
da para desacelerar o contágio, 
a manifestação dos sintomas, o 
seu agravamento e a consequente 
pressão sobre o sistema de saúde 
é o distanciamento social. 

É exatamente a consciência da 
gravidade da situação que, a cada 

dia, faz a administração da cidade 
se reinventar, revisando medidas 
adotadas com o objetivo de salvar 
vidas. Implantou bloqueios edu-
cativos no trânsito, que permane-
cem até os dias atuais. Testou os 
bloqueios efetivos das vias, que, 
por sua vez, foram pouco efetivos 
e não deram o resultado espera-
do. Buscou um rodízio diferen-
ciado de automóveis – alternando 
placas pares e ímpares durante 24 
horas –, colocando mais 1,6 mil 
ônibus nas ruas da capital e que, 
apesar de ter tirado 1,5 milhão de 
pessoas de circulação, não alcan-
çou o crescimento necessário de 
isolamento social. 

Apesar de todo esforço em 
aumentar e preparar o sistema 
de saúde da cidade, a constante 
aceleração dos números de casos 
e mortes por covid-19 está apro-
ximando a cada dia o ponto de 
colapso da capacidade dos leitos 
de enfermaria e UTI dos hospi-
tais municipais, incluindo os de 
campanha. Para buscar maiores 
níveis de isolamento social, simi-
lares aos dos finais de semana, a 
Prefeitura resolveu antecipar fe-
riados municipais. Desacelerar a 
pandemia, retardando o contágio, 
por meio do isolamento social é o 
necessário para evitarmos que a 
situação saia do controle.

inovou na contratação de leitos de 
UTI da rede privada, que já passa-
ram dos 200. Da mesma forma, es-
truturou um Plano de Contingen-
ciamento Funerário, emergencial, 
para tornar mais robusto o serviço 
funerário, prevenir o seu colapso e 
não deixar de oferecer um funeral 
digno às pessoas. 

Outra medida visando à segu-
rança da população foi decretar 
a recomendação e, em seguida, a 
obrigatoriedade do uso de másca-
ras no transporte público na cidade. 
A Prefeitura criou um Centro de 
Atendimento Respiratório no Hos-
pital do Servidor Público Municipal 
(HSPM), que fi ca em uma área iso-

lada do complexo hospitalar, para 
atender os pacientes com infecções 
respiratórias com maior agilidade e 
segurança. Também disponibilizou 
Centros de Acolhida Emergencial 
para Idosos e Pessoas com Defi-
ciência, Núcleos de Convivência e 
Polos de Higienização para Popula-
ção em Situação de Rua. 

As regras de ouro 
contra o 

CORONAVÍRUS

USE MÁSCARA SE 
PRECISAR SAIR

LAVE BEM 
AS MÃOS 

FIQUE EM CASA
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Faça o seu 
pedido
Provamos e avaliamos o delivery de sanduíches 
em restaurantes e lanchonetes da cidade.  
E tem mais: um guia para pedir refeições dos 
implacáveis jurados de reality shows de comida

#FIQUEEMCASA

QUARENTENA #Acesse bit.ly/quarentena-cozinha e confira uma 
seleção de receitas fáceis e práticas para enfrentar 
a quarentena e salvar do isolamento aquelas 
panelas que estão esquecidas no fundo do armário 
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BEIRUTE
FREVINHO 
Para compensar a viagem, você precisa dar ao tradi-
cional beirute um novo sopro de vida: forno quente por 
cinco minutos. Depois disso, ele surge com a casqui-
nha crocante e recheio de rosbife, queijo prato e toma-
te quentinhos. R$ 37. Entrega: iFood.
Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

BUN
MICA 
Excelente pedida com sabores e texturas surpreen-
dentes – tudo bem acomodado no pãozinho fofo cozi-
do no vapor. Impossível comer um só. Sugestões para 
entrega: bun de barriga de porco crocante e tonkatsu 
de copa lombo empanada (R$ 26,40 cada um). Tem 
ainda vegetariano (tempurá de legumes, R$ 25,30) e 
costela (R$ 28). Entrega: própria, no Baixo Pinheiros, e 
iFood. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

ELVIS 
COSTELINHA
FAT COW  
O campeão foi o Elvis Costelinha. Leva costelinha de 
porco desfiada, coleslaw e molho apimentado. Recheio 
intercalado em camadas com pão de forma. Custa R$ 29. 
Ganhou por pouco do Fat Doggy, o cachorro-quente feito 
com salsicha artesanal de carne bovina, mostarda de Di-
jon, queijo cremoso e picles de pimenta-de-cheiro. R$ 35.
Entrega: iFood.Foto: Instagram/Fat Cow

ROYAL LOX
Z DELI  
O sanduíche que brilha na viagem é o Royal Lox. Trata-se 
de uma combinação de ingredientes frios acomodados 
no bagel de produção própria: delicado salmão defuma-
do, cream cheese, pepino e broto de agrião. Para comple-
tar, as ovas de capelin deixam o final levemente crocante. 
Custa R$ 37,90. Entrega pelo iFood. Foto: Z Deli
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CHORIPÁN
DEBETTI 
É espetacular: linguiça parrillera artesanal da Pirineus, 
bem apimentadinha e grelhada na brasa, mais queijo 
cheddar, um pouquinho de maionese e um toque dis-
creto de chimichurri. Tudo no pão francês. Custa R$ 28. 
Entrega: Rappi. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

CLUB SALMÃO
LE JAZZ 
O club sandwich de salmão não perde a pose nem 
no trajeto de viagem: as camadas de pão preto firme 
sustentam bem as fatias de salmão defumado, tomate, 
cebola roxa, cenoura ralada e pepino, tudo envolvido 
por cream cheese e dill fresco. Custa R$ 53.  
O croque monsieur, saboroso (queijo gruyère, becha-
mel e presunto), precisa ser ressuscitado por cinco 
minutos em forno bem quente. R$ 43. Entrega: iFood.
 Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

ROASTBEEF CLUB
RITZ
Clássico, impecável e equilibrado, não sofre nenhum 
prejuízo na viagem: pão de forma, rosbife, alface, to-
mate, mostarda de Dijon e maionese da casa. R$ 49. 
Entrega: própria. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

PERNIL
BAR ESTADÃO 
O pernil é longamente assado, se desfaz em lascas, e 
o recheio bem farto leva sempre o molho da casa com 
tomate, cebola e pimentão. No teste, a receita que se 
saiu melhor foi a de pernil e queijo palmira (R$ 45): a fa-
tia grossa de queijo frio, segurou a umidade e manteve 
a integridade do pão. Se for pedir o tradicional (R$ 23), 
a dica é anotar no campo de observação para que 
enviem pão e recheio separadamente. Entrega: iFood. 
Foto: Bar Estadão

Com reportagem de Patrícia Ferraz, para o caderno especial “Na Quarentena”, do Estadão

KATSUSANDO
TAN-TAN 
NOODLE BAR  
Imperdível versão do sanduíche criado para gueixas, no 
século 19, no Japão: a barriga de porco assada e empa-
nada em farinha panko vem com picles doce de pepino 
japonês, maionese japonesa e molho chuno, à base de 
frutas, verduras, especiarias e vinagre. Pão de forma fofi-
nho. Custa R$ 36. Entrega: Rappi. Foto: Tati Frisson

CERVANTES
PIPO  
O pernil com abacaxi combina barriga de porco feita na 
brasa, levemente apimentada, e picles de abacaxi mais 
alface fatiada e aioli. Vem aos pares, em um delicadíssi-
mo bun – o pãozinho chinês cozido no vapor. Não precisa 
esquentar, fica ótimo em temperatura ambiente. A dupla 
custa R$ 17. Entrega: Rappi. Foto: Pipo



QUARENTENA
Covid-19: quem pode aderir ao isolamento e ficar em casa ajuda 
a proteger a vida de profissionais de saúde, trabalhadores 
de serviços essenciais e moradores de rua. Entregadores de 
aplicativo, por exemplo, se arriscam nas ruas todos os dias{6                                                                               |  São Paulo, sexta-feira 22 de maio de 2020

#FIQUEEMCASA

Para fomes maiores
ANDRÉ MIFANO,
do ‘The Taste’
O Lilu vai até sua casa com 
playlist musical (acesse no QR 
Code do jogo americano). Pelo 
iFood, dá para pedir o frango 
empanado com waffle e ovo 
frito (foto; R$ 48), o tartare de 
wagyu com fritas (R$ 56) e o 
arroz com frango na cerveja e 
especiarias (R$ 48). Para bus-
car pessoalmente, peça pelo 
WhatsApp (11 99746-0269). 

CAROLE CREMA,
do ‘Que Seja Doce’
Na seção de chocolates, 
destaque para a barra 
cravejada de paçoca (R$ 42; 
120 gramas). O pacote com 
seis bolos embrulhados de 
coco sai por R$ 49. Dá para 
encomendar por WhatsApp 
(11 98392-3169) ou iFood.

ERICK JACQUIN,
do ‘Masterchef’
O Président está nos 
aplicativos UberEats, Rappi 
e iFood. Para retirar no 
restaurante, o telefone é (11 
3062-7169). Entre os clássicos 
franceses, tem o pato do Dr. 
Ricardo (R$ 79), com cremoso 
purê de batata, o boeuf 
bourguignon (R$ 59) e a 
terrine de foie gras (R$ 240). 

FELIPE BRONZE,
do ‘Que Seja Doce’ 
e do ‘The Taste’
Quem faz a entrega do menu 
degustação (foto) do Pipo é 
o Rappi. Inclui steak tartare 
defumado, coxinhas de 
frango, sanduíche, arroz de 
camarão, costela na brasa, 
desmanchando, e o sedoso 
pudim de leite. Tudo para 
compartilhar. Custa R$ 198.

HENRIQUE FOGAÇA, 
do ‘Masterchef’
O Sal Gastronomia tem Rappi e 
entrega própria (11 3151-3085). 
Na seção de entradas, escolha 
entre o sanduíche de barriga 
de porco (R$ 35) e a polenta ao 
ragu de linguiça (R$ 28). Entre 
os principais, destaque para os 
clássicos nhoque de mandio-
quinha com ragu de javali (R$ 
48) e cupim na manteiga de 
garrafa com mandioca cozida e 
farofa (R$ 55). 

HELENA RIZZO,
do ‘The Taste’
Os pedidos para Maní e Manio-
ca podem ser feitos por iFood 
ou, se preferir retirar pessoal-
mente, via WhatsApp (11 
97473 8994). Tem picadinho de 
filé-mignon com milho-verde, 
arroz integral, farofa, purê 
e ovo (R$ 62) e capellini com 
cogumelos, manteiga de limão-
-siciliano, azeite de trufa e cro-
cante de parmesão (R$ 71), 
além do prato do dia. Na sobre-
mesa, bolo de chocolate e briga-
deiro (foto).

PAOLA CAROSELLA, 
do ‘Masterchef’
Tanto o Arturito quanto o La 
Guapa operam o delivery via 
Rappi. No Arturito, além do 
nhoque de ricota artesanal 
com ragu de linguiça de 
porco (R$ 59), há sempre o 
prato do dia (R$ 46) e o prato 
do agricultor (R$ 28), à base 
de verduras e grãos. Pelo 
aplicativo do La Guapa, o 
cliente pede as empanadas 
artesanais e retira na loja sem 
precisar sair do carro.

Com reportagem de Danielle 
Nagase e Renata Mesquita

O jurado é você: chefs de cozinha famosos também entregam. Durante a quarentena, cozinheiros muito conhecidos 
e implacáveis jurados de reality shows de culinária passam a vender por aplicativos de comida para viagem
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Ocasiões 
especiais. O menu 
degustação do 
Pipo, o frango 
empanado com 
waffle e ovo frito 
do Lilu e uma 
dose generosa 
de chocolate 
na sobremesa 
do Manioca 
estão entre as 
especialidades 
que viajam até a 
clientela. Nesses 
tempos difíceis, 
elevam o ânimo 
pelo tempo 
que durar
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DE 6 A 8
IMAGINAÇÃO
A criatividade entra em cena em 
brincadeiras com fantasia, bonecos 
e fantoches; jogos de mímica e 
teatro de sombras; colagens com 
sementes são lúdicas.

DESENVOLVIMENTO
Fazer lista de supermercado 
e organizar livros em ordem 
alfabética, por gênero ou nome de 
autor viram desafios instigantes, 
curiosos e divertidos.

LÓGICA
Fazem sucesso atividades que 
envolvam o raciocínio, como jogos 
de cartas e tabuleiro, revistas de 
passatempo e quebra-cabeças.

FÍSICO
Para gastar a energia acumulada 
dentro de casa, os pais podem 
improvisar uma corrida do saco 
com crianças de 7 ou 8 anos.

DE 9 A 12
COORDENAÇÃO
Com os mais novos, invista em 
jogos de aptidão motora simples, 
como o boliche com seis garrafas 
plásticas, organizadas no formato 
de um triângulo. 

DESAFIO
Os mais velhos encaram atividades 
um pouco mais complexas, como 
arremessar uma bola em um cesto 
de lixo a três metros de distância.

JOGOS
De cartas a tabuleiro, os 
jogos ajudam a enfrentar 
frustração, ter consciência 
do outro e de que o mundo 
é regido por regras.

EXPRESSÃO
Cantar músicas até em 
outras línguas já está 
entre as possibilidades, 
indo além da escrita: sites 
de tirinhas, histórias em 
quadrinho e stop-motion.

DISCUSSÃO
Ver filmes e conversar é 
uma boa para quem tem 
de 10 a 12 anos. Depois 
de uma sessão de “Bem-
Vindo a Marly-Gomont”, 
falem sobre o preconceito.

COM CRIANÇA
Atividades de espantar o tédio para quem tem entre 6 e 12 anos

CONTE OUTRA
Como antigamente, os pais 
podem resgatar parlendas, 
cantigas e brincadeiras. 
Ler em família também é 
prazeroso. “As histórias de 
ação e aventura fazem muito 
sucesso em todas as faixas 
etárias, principalmente até 
os 8 anos. A partir dos 9, já 
é possível incluir suspense. 
Os clássicos sempre são uma 
boa pedida”, diz Luciana 
Gomes, diretora pedagógica 
no Colégio Porto Seguro. 
Com imaginação, para 
ambientar o enredo, a cama 
vira navio e a cabana fica 
embaixo da mesa.

SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

JD PAULISTA
Apto Cobertura c/4 suítes. Vista
p/o Verde. Próx. ao Pq Ibirapuera.
Altura do nº 500 da Groenlândia.
Aprox. 500 m². Tudo novo, moder-
na c/ acabamento refinado. Espe-
tacular. Tratar ☎(11)97241-2151

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Laje corporativa, 557m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de oca-
sião! Dir. prop (11)3241-3855 hc

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS

SERRA NEGRA - SP
Casa de Campo. 4 suítes, pisc.,
2800m² terr. ☎(11)3062-1024

ARTES
E ANTIGUIDADES

COMPRO GIBIS ANTIGOS
E álbuns de futebol entre 1930 a
1980. Pago bem. Cláudio ☎(11)
2966-9294/ 98492-0549 Whats

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

POUSADA
CUMURUXATIBA - BA

R$2.800.000,00 Terreno 3000m²
Frente mar. 11 bangalôs, casa propr
2stes, pisc.,jardins,rest.,bar de
praia. 5 estrelas Trip Advisor. Tr. Keila
☎(11)3938-1900/98196-6102

OUTRAS
OPORTUNIDADES

TROCAS
Troca computador tela plana digi-
tal seminovo por álbum de figuri-
nhas antigas ☎ (11)2852-1313

JAZIGO

CEMITÉRIO DO MORUMBI
R$18.000,00 (cada), Vendo 2 já-
zigos (juntos ou separados), px ao
velório, 3 gavet cd (11)981353662

CEMITÉRIO MORUMBI
1ª Quadra, 50 metros da entrada
principal, 3gavetas, vazio.R$25mil
Tratar ☎(11)4329-0714

CEMITÉRIO MORUMBI
R$14.950,00 Novo, c/ 3 gavetas.
Transferência já incluída no valor e
imediata. ☎(11)97661-0532

JAZIGO

JAZIGO - CEM. GETHSEMANI
P r e ç o i m b a t í ve l . U r ge n t e .
(41)98884-7918/ 98721-2343

JAZIGO CEMITÉRIO DO
MORUMBI
3gavetas, área nova, vazio. $25mil
Aceito negoc.ou contra oferta.
☎(11)99112-1788/ 2506-0860

JAZIGO PQ. MORUMBI
C/ 3 gavetas, Área privilegiada do
cemitério, próximo ao estaciona-
mento. R$25mil. Aceito proposta.
41)3068-6910/41)99989-2994

Classificados
AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área 
privativa, 12º andar, excelentes 

vagas. Aluguel de ocasião! 
Tratar direto com proprietário  

(11) 3241-3855 horário comercial

Anuncie seu produto ou serviço em nossa 
próxima edição.
LIGUE:
3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Anuncie seu produto ou serviço 
em nossa próxima edição.
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! Toda semana o Estadão compartilha  boas notícias para tempos de 
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distâncias. A reportagem é de Marina VazQUARENTENA 
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JÁ OUVIU O AMOR?
Para montar um fundo solidário, 
Criolo e Milton Nascimento lan-
çaram um EP com a participação 
do pianista Amaro Freitas. As fai-
xas são Não Existe Amor em SP 
(Criolo), Cais (Milton Nascimen-
to e Ronaldo Bastos), Dez Anjos 
(Milton Nascimento e Criolo) e O 
Tambor (Arthur Verocai e Criolo). 
Veja e ouça em existeamor.com, 
um projeto que reúne doações 
para ajudar pessoas vulneráveis 
durante a pandemia.

POVOS ORIGINÁRIOS
Cinco projetos que buscam 
minimizar os impactos da 
crise entre populações indí-
genas receberão R$ 250 mil 
repassados pelo Instituto 
EDP. Com isso, cerca de 600 
famílias que vivem em al-
deias no Espírito Santo, Mato 
Grosso, Pará e Rio Grande do 
Sul receberão cestas básicas 
e itens de higiene e limpeza.

DA JANELA LATERAL
“Convivência, Ação para 
Tempos de Isolamento” é o 
nome do projeto da artista 
Ana Teixeira. Da janela de ca-

sa, na Vila Madalena, ela pro-
jeta mensagens no prédio 
vizinho. Uma é do neto de 4 
anos (“O dia de amanhã nem 
existiu ainda. Ele desistiu”). 
Outra é do antropólogo fran-
cês Bruno Latour (“Não há 
normalidade a que retornar”).

NÓS VENCEMOS
No grupo de alto risco diante 
da covid-19, um casal de 
Alagoas venceu a doença. 
Jovino Feitosa tem 92 anos e 
Zélia Feitosa, 85. Eles estão 
juntos há seis décadas. Ela 
chegou a ficar 13 dias inter-
nada. Em entrevista à BBC, 

Jovino resumiu a batalha 
com bom humor: “O corona 
veio, eu peguei ele pelas ore-
lhas e botei pra fora”.

CARTA ELETRÔNICA
A campanha Um Gesto de 
Carinho para Ninguém Ficar 
Sozinho é uma parceria 
entre a Secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado 
e o Ministério Público de São 
Paulo. A ideia é mandar car-
tinhas (por e-mail) a idosos 
que vivem em mais de 500 
abrigos paulistas, com men-
sagens de conforto. Informa-
ções: bit.ly/cartapravc.

BOAS NOTÍCIAS
Central de singelezas

8                                                                               |  São Paulo, sexta-feira 22 de maio de 2020

FRED SIEWERDT

• Processador Intel® Celeron®
• Windows 10 Home

• Armazenamento em SSD, HD ou Flash
• 4GB de memória RAM 

• Tela de 14” LED, com resolução HD
• Botão Deezer, Netflix e YouTube

• Touchpad numérico

Suas músicas.
Suas séries.
Seus vídeos.
Suas regras.

Espere mais de um computador
moderno com um SSD.
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registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo 
é compatível com a instalação do Netflix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente pela 
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Saiba mais em meupositivo.com.br


