
GCM realiza operação contra a 
soltura de pipas na quarentena
Prática vem sendo alvo de constantes reclamações devido às aglomerações feitas que prejudicam o isolamento social; 
nesta sexta ação resultou na apreensão de material utilizado para a produção de cerol em três estabelecimentos Pág. 5
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Vídeo mostra que Bolsonaro 
insulta políticos e confirma
interferência na PF

ACONTECE

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

ram a fiscalização da Secretaria de Meio 
Ambiente, que elaborou o auto de in-
fração ambiental, com a consequente 
apreensão dos equipamentos. Os infra-
tores foram encaminhados à Delegacia 
de Meio Ambiente e a autoridade de 
plantão lavrou boletim de ocorrência 
com base na Lei de Crimes Ambientais. 
Os autores responderão administrativa-
mente pelas ações.

“Trata-se das práticas, saberes, formas 
de expressão, crenças, técnicas e cele-
brações, o que são, como são transmi-
tidas de geração para geração e como 
chegaram até nós”, explica a apresen-
tadora. Nesse debate importa destacar 
ainda, segundo Araci, quais são as for-
mas de proteção da herança imaterial 
brasileira tendo em vista a indústria cul-
tural e a cultura de massa. O episódio 
Saberes e Formas de Expressão integra 
uma minissérie com dez vídeos, dispo-
níveis sempre às sextas-feiras na fanpa-
ge do Arquivo Histórico Municipal.

Equipes da Inspetoria de Patrulha-
mento Ambiental da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Guarulhos flagraram 
nesta quinta-feira (21) a prática ilegal 
de movimentação de terra por um ca-
minhão e uma retroescavadeira na rua 
Chumbo, em área de preservação am-
biental na região do Parque Primavera.

Os guardas municipais interpelaram 
os proprietários dos veículos e aciona-

Em razão do decreto do governo es-
tadual que antecipa o feriado de 9 de ju-
lho (Revolução Constitucionalista) para 
a próxima segunda-feira (25), os aten-
dimentos da Central do Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa 
Família) agendados para esta data serão 
remanejados para terça-feira (26), obe-
decendo ao mesmo horário.

Desde o dia 25 de março o atendi-

Já está no ar, a partir desta sexta-
-feira (22), o segundo episódio dos 
encontros virtuais com o tema Patri-
mônio Cultural para Curiosos. Iniciativa 
da Secretaria de Cultura de Guarulhos, 
por meio do Arquivo Histórico Munici-
pal, a série de encontros é apresentada 
por Araci Borges e está disponível na 
fanpage https://www.facebook.com/ar-
quivohistoricogru/ para apreciação dos 
interessados.

A partir do tema Saberes e Formas 
de Expressão, Araci aborda o conceito 
de patrimônio imaterial das sociedades. 

GCM flagra prática ilegal em área de preservação ambiental 

Central do CadÚnico reagenda atendimentos de 2ª para a 3ª feira

Arquivo histórico disponibiliza novo episódio de série sobre patrimônio cultural

mento presencial está ocorrendo apenas 
nos casos de novos cadastros e atualiza-
ção cadastral do CadÚnico após agenda-
mento por telefone. Já para a consulta à 
situação de benefícios como liberação, 
bloqueio, suspensão e cancelamento, o 
atendimento é realizado por WhatsApp, 
telefone, e-mail e pela página do Face-
book da Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. 

O ministro do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) Celso de Mello di-
vulgou nesta sexta-feira 
(22) o vídeo da reunião 
ministerial do governo 
Bolsonaro de 22 de abril, 
que integra o inquérito 
que investiga suposta 
interferência do presi-
dente da República na 
Polícia Federal.

Nos trechos é possí-
vel ver o presidente in-
sultando políticos como 
os governadores de São 
Paulo, João Doria, e Rio 
de Janeiro, Wilson Wit-
zel. Além disso, Bolsona-
ro externa, por diversos 
momentos, sua insatisfa-
ção com as informações 
que recebe dos serviços 
de inteligência, que, se-
gundo ele, o desinfor-
mam. Ele diz que não 
pode ser surpreendido 
com notícias, e mencio-
na a Polícia Federal: “Pô, 
eu tenho a PF que não 
me dá informações”.

Em outro momento 
ele diz: “Eu não vou es-
perar [palavrão] a minha 
família toda, de saca-
nagem, ou amigos meu, 
porque eu não posso 
trocar alguém da segu-
rança na ponta da linha 
que pertence a estrutu-
ra nossa. Vai trocar! Se 
não puder trocar, troca 
o chefe dele! Não pode 
trocar o chefe dele? Tro-
ca o ministro! E ponto 
final! Não estamos aqui 
pra brincadeira”.

Os principais trechos 
do vídeo estão no centro 
da denúncia do ex-mi-
nistro da Justiça Sergio 
Moro, que pediu demis-
são dois dias depois da 
reunião. O motivo da sa-
ída, ocorrida em 24 de 
abril, segundo Moro, foi 
a decisão do presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) de exonerar o dire-
tor-geral da PF, Mauricio 
Valeixo, contra a vonta-
de do então ministro.
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Empresa: INSTIT CULT E ESP MEU FUTURO
CNPJ: 05.079.288/0001-55 - Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanço Patrimonial
Ativo: 337.156,17

Ativo Circulante: 31.843,86

Disponivel: 31.843,86

Caixa Geral: 17,52

Caixa Sede: 17,52

Bancos Conta Movimento: 1.102,82

Banco ITAU C/C 18891-4: 1.102,82

Aplicações financeiras – curto prazo: 30.723,52

Caixa Econômica Federal C/C 1562-2: 30.723,52

Ativo Permanente: 305.312,31

Imobilizado: 393.343,72

Imobilizado Próprio: 393.343,72

Benfeitorias: 62.550,84

Veículos:  109.800,00

Equipamentos: 64.794,00

Maquinas: 19.751,32

Computadores: 37.879,26

Instalações: 3.510,41

Moveis e utensílios: 80.057,89

Software: 15.000,00

Diferido: 1.457,80

Imobilizado de terceiros: 1.457,80

Marcas e patentes:  1.457,80

Depreciação Acumulada: (89.489,21)

Depreciação acumulada diversas: (89.489,21)

Imoveis: (46,67)

Veiculos: (8.637,60)

Maquinas: (1.082,58)

Equipamentos: (1.383,37)

Computadores: (1.515,16)

Software: (250,00)

Moveis Utensilios: (1.631,24)

Instalações: (1.227,04)

Depreciações Diversas: (73.715,55)

Passivo

Passivos: 337.156,17

Circulante: 5.597,12

Fornecedores Gerais: 344,18

Obrigações Sociais: 344,18

PIS/*COFINS/CCL/ A Recolher: 46,13

PIS A Recolher: 139,63

I.S.S. A Recolher: 158,42

Obrigações Fiscais / Previdências e outro: 5.252,94

Obrigações Fiscais: 5.252,94

INSS A Recolher: 5.252,94

Patrimônio Liquido: 331.559,05

 Patrimônio Social: 287.843,21

Patrimônio Social: 287.843,21

Patrimônio Social: 287.843,21

Reservas: 43.715,84

Outras Reservas: 43.715,84

Lucros/Prejuízos Exercício Anteriores: 17.251,95

Taxas diversas: 674,30D
TOTAL: 1.530,88 D
(*)Receitas  Financeira
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANC.: 703,67
TOTAL:703,67
*Lucro Operacional : 15.453,41 
(*)Outras Receitas 
VALE TRANSPORTE RECUPERADOS: 2.254,77 C 
DESPESAS ADMINISTR RECUPERADAS: 6.111,41 C
TOTAL: 8.366,18 C
. Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social: 23.819,59 C
. Lucro Contábil Liquido antes do Imposto de Renda: 23.819,59 C
.Lucro: 23.819,59 C
. Lucro Liquido do Período: 23.819,59 C
Taxas diversas: 674,30D
TOTAL: 1.530,88 D
(*)Receitas  Financeira
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANC.: 703,67
TOTAL:703,67
*Lucro Operacional : 15.453,41 
(*)Outras Receitas 
VALE TRANSPORTE RECUPERADOS: 2.254,77 C 
DESPESAS ADMINISTR RECUPERADAS: 6.111,41 C
TOTAL: 8.366,18 C
. Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social: 23.819,59 C
. Lucro Contábil Liquido antes do Imposto de Renda: 23.819,59 C
.Lucro: 23.819,59 C 
. Lucro Liquido do Período: 23.819,59 C

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019

Adoção de cães e gatos cresce 244% 
em Guarulhos durante quarentena
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início da quarente-
na devido à pandemia do novo corona-
vírus em 20 de março, 86 animais (56 
gatos e 30 cachorros) deixaram o abrigo 
da Prefeitura de Guarulhos, no Bonsu-
cesso, para viver com suas novas famí-
lias. O número é 244% maior do que o 
registrado em tempos normais, quando, 
em dois meses, em média 25 animais 
ganhavam novos lares.

De acordo com Andréa Viegart, 
diretora de Proteção Animal de Gua-
rulhos (DPAN), o aumento expressivo 
no número de adoções deve-se princi-
palmente ao sistema de adoção online 
com entrega em domicílio em operação 
na cidade há dois meses, o Delivery Pet 
Gru. “Implantamos a adoção online 
com entrega justamente para que as 
pessoas possam ter um animalzinho 
sem precisarem sair de casa, e o retorno 
está sendo ótimo”, afirma Andréa. “Ou-
tro fator que tem facilitado as adoções é 
a parceria com a rede Petz, que passou a 
expor animais resgatados”.

Um dos agraciados desta quaren-
tena é o vira-lata Micuim. O cachorro, 
que chegou ao DPAN em péssimo es-
tado de saúde e teve a eutanásia cogi-
tada, recebeu tratamento, conseguiu se 
recuperar e hoje vive com o casal Bru-
na Rodrigues Martin Andrade, fisiote-
rapeuta, 23 anos, e Rodolfo Andrade, 
empresário, 30. “Meu esposo e eu esta-
mos muito felizes com o Micuim. Nos-
sa cachorrinha também está adorando 
o novo companheiro. A adaptação dos 
dois foi imediata. Só temos a agradecer 
por terem cuidado dele”, diz.

Interessados em adotar um cão 
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ou gato pelo sistema online da prefei-
tura devem mandar um email para 
adotedpan@gmail.com solicitando o 
formulário de adoção. Após receber o 
formulário preenchido, o DPAN enviará 
ao possível adotante fotos dos animais 
disponíveis com as características dese-
jadas. Caso a adoção de algum dos ani-
mais for confirmada, a entrega será feita 
em domicílio em até cinco dias. Todo o 
processo é gratuito e os animais são va-
cinados, castrados e microchipados. Em 
caso de filhotes ainda não castrados, o 
procedimento será feito posteriormente 
pela Prefeitura, também sem custo.

A adoção presencial continua sen-
do realizada mediante agendamento 
pelo telefone 2436-3656. O DPAN fica 
na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, 
Bonsucesso. Para conhecer alguns 
animais disponíveis para adoção e 
obter outras informações acesse dpan.
guarulhos.sp.gov.br ou pelo WhatsA-
pp: (11) 96786-5024.

Instagram e Facebook do zoo têm atividades educativas, 
enquetes, fotos e vídeos da rotina dos animais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Fechado para a visitação 
pública há cerca de dois meses devi-
do às restrições impostas pela pande-
mia do novo coronavírus, o Zoológi-
co de Guarulhos está apostando nas 
redes sociais para manter a proximi-
dade e a interatividade com crianças 
e adultos. Quase todos os dias as pá-
ginas no Instagram e no Facebook do 
parque trazem vídeos sobre a rotina 
dos animais, enquetes e atividades 
educativas e lúdicas para a criançada. 
Também é possível mandar fotos de 
passeios no local para publicação.

Todo o material é produzido pela 
equipe do zoo que, mesmo reduzida, 

mantém a rotina dos animais e cap-
tura momentos interessantes, como 
o passeio da onça-pintada Tiana pelo 
recinto e a alimentação da família de 
antas. “Sempre fomos ativos nas re-
des sociais, mas neste momento de 
isolamento reforçamos o ritmo de 
postagens para que as pessoas pos-
sam matar saudades dos animais e 
até mesmo encontrar uma forma de 
passar o tempo com a criançada”, ex-
plica Fernanda Magalhães, diretora 
do zoológico. Para conferir e partici-
par basta acessar zooguarulhos, no 
Instagram, e Zoológico de Guarulhos 
no Facebook.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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PERMETAL S.A. - METAIS PERFURADOS
CNPJ nº 61.139.192/0001-06 - NIRE nº 35.300.049.055

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da Permetal S.A. - Metais Perfurados, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22/6/2020 às 11:00 horas, na sede social, na Rodovia 
Anhanguera Km 298 + 193 metros - Cravinhos/SP. Ordem do Dia: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis do 
exercício social encerrado em 31/12/2019. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
                              Guarulhos-SP, 23 de Maio 2020.                         A Diretoria.                                 (23, 27 e 28/5) 

PERMETAL S.A. - METAIS PERFURADOS
CNPJ nº 61.139.192/0001-06 - NIRE nº 35.300.049.055

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à sua disposição dos Senhores Acionistas, na sede Social à Rodovia Anhanguera km 
298 + 193 metros - Cravinhos/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. 
                              Guarulhos/SP, 31/3/2020.                       A Diretoria.                         (23, 27 e 28/5)

Prefeitura recebe doação de mais 500 máscaras 
de alta proteção contra o coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
cebeu nesta semana a doação 
de mais 500 máscaras de alta 
proteção contra o coronavírus, 
as chamadas Face Shield. O 
equipamento foi produzido e 
doado pelo Centro de Inovação 
Tecnológica de Guarulhos atra-
vés da Innovation, instituição 
não-governamental mantida 
pelo grupo Eniac.

Cerca de 6 mil unidades do 
equipamento já foram doadas 
pelo Eniac aos serviços de saú-
de e funerário do município. 
Desta vez as máscaras serão 
entregues aos servidores do 
Departamento de Limpeza Ur-
bana (Delurb), da Secretaria de 
Serviços Públicos.

Alexandre Lobo, diretor do 
Delurb, explica que “as más-
caras serão distribuídas aos 
trabalhadores que atuam nos 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs), aterro sanitário, Área 
de Transbordo e Triagem, cata-
dores autônomos de materiais 
recicláveis e cooperados.

Produzida com politeref-
talato de etileno, material que 
compõe a parte frontal e trans-
parente da máscara, e aceta-
to de vinila, responsável pela 
aderência do equipamento à 
testa do profissional, a Face 
Shield garante proteção contra 
o coronavírus e outros micror-
ganismos prejudiciais à saúde 
humana.

GCM fará operação para inibir soltura de pipas no feriado prolongado
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) reali-
zará neste final de semana 
de feriado prolongado uma 
ação na cidade para inibir 
a soltura de pipas. A práti-
ca vem sendo alvo de cons-
tantes reclamações devido 
às aglomerações feitas, que 
prejudicam o isolamento 
social impedindo o comba-
te ao coronavírus, além dos 
perigos devido ao cerol.

Segundo o secretário 
municipal de Segurança 
Pública, Marcio Pontes, a 
ação será concentrada no 
Jardim Adriana, Parque 
Flamengo, Continental, 
Praça Transguarulhense, 
Nazaré 1, Nazaré 2, Vila 
Galvão e Estrada Guaru-
lhos-Nazaré.

Na tarde desta sexta-fei-
ra (22) uma ação fiscaliza-
tória da GCM, em parceria 

com a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), apreendeu 
insumos que seriam utili-
zados para a produção de 
cerol para linhas de pipas 
em três estabelecimentos 
da cidade, além do produ-
to finalizado. Ao todo, 56 
saquinhos de vidro moído, 
36 garrafas de cola, 15 la-
tas de linha, 15 carretéis e 
uma máquina de enrolar 
linhas foram apreendidos 
nos bairros Jardim Adriana 
e Jardim Jovaia. 

Dois estabelecimentos 
foram autuados pela falta 
de licença de funcionamen-
to e pelas leis nº 7.302/2014 
e 7.768/2018, que proíbem 
a comercialização, fabrica-
ção e utilização do cerol, 
enquanto um terceiro foi 
autuado por estar desres-
peitando a determinação 

de suspensão das ativida-
des não essenciais. 

Segundo o secretário, a 
ação foi bem-sucedida e terá 
continuidade. “Esses locais já 
vinham sendo monitorados 
por nós e a ação foi motivada 
por conta do crescimento das 
denúncias realizadas pela po-
pulação”, afirma.

De acordo com a GCM, 
a central recebe diariamen-
te em média três denún-
cias de locais que realizam 
a venda desses produtos. 
Além disso, as equipes 
também recebem cerca de 
dez denúncias de grupos 
em locais abertos empinan-
do pipa, desrespeitando as 
orientações de isolamento 
social. As ações fiscaliza-
tórias, tanto em estabele-
cimentos quanto em aglo-
merações, serão reforçadas 
nas próximas semanas.

Feriado
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta sexta-feira (22) o 

projeto de lei que antecipa o feriado do Dia da Revolução Constitucionalista de 9 de julho para 
a próxima segunda-feira (25). Com isso, a medida, sancionada pelo governador João Doria, pas-
sou a valer em todo o estado, sendo aplicada em Guarulhos. “Os feriados municipais nós não 
aderimos, não antecipamos porque nossos especialistas não acreditam que um feriado muito 
longo ajude na taxa de isolamento social”, afirmou o prefeito Guti nesta sexta-feira, durante 
live nas redes sociais, reforçando o pedido para que a população fique em casa.

Mortes por covid-19 passam de 200 em 
Guarulhos; casos confirmados chegam a 1.603
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira 
(22) o Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 
da Saúde de Guarulhos traz a 
confirmação de mais 11 óbitos 
causados pelo coronavírus (co-
vid-19), totalizando 202. É qua-
se o dobro do que o registrado 
há 15 dias, quando a cidade 
contabilizava 102 mortes. Já 
os casos confirmados, que em 
7 de maio eram 800, mais do 
que dobraram, chegando a 
1.603, enquanto outros 1.843 
seguem em investigação.

Dos novos óbitos con-
firmados, sete são do sexo 
feminino, com idades en-
tre 41 e 88 anos, e quatro 
do sexo masculino, de 59, 
61, 66 e 81 anos. Três deles 

ocorreram no mês de abril e 
oito em maio. Dos dois óbi-
tos de pessoas abaixo dos 
60 anos, um tinha comor-
bidades. O município ainda 
investiga 137 mortes. 

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI Adulto chegou 
a 107,9% nos hospitais mu-
nicipais, o que significa que 
a cidade já está utilizando 
leitos extras para atender os 
pacientes com suspeita de 
Covid-19. Já a taxa dos lei-
tos clínicos para adultos é de 
61,3%. No geral, entre hospi-
tais municipais e estaduais, a 
taxa de ocupação de leitos de 
alta complexidade está perto 
de colapsar, com 97,4%.

Nos leitos do 3C-Gru 

(Centro de Combate ao Coro-
navírus), contabilizados nas 
taxas acima, 45 pessoas es-
tão internadas, sendo dez na 
UTI e duas na sala vermelha. 
Uma pessoa aguarda em ob-
servação e outra recebeu alta 
nesta sexta-feira. A Prefeitu-
ra de Guarulhos, preocupada 
com a superlotação dos lei-
tos de UTI Adulto, continua 
orientando as pessoas a cum-
prirem o isolamento social e 
a utilizarem máscara sempre 
que for necessário sair de 
casa, além de estudar a pos-
sibilidade de contratar leitos 
dos hospitais privados e am-
pliar os dos hospitais munici-
pais objetivando não deixar a 
população desassistida. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

PUBLICAÇÕES LEGAIS
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ANOTE

Os títulos mais seguros do 
mercado financeiro também 
podem apresentar riscos

Nos últimos anos os investidores 
tiveram mais acesso a informações 
sobre aplicações em títulos do go-
verno, no sistema chamado Tesouro 
Direto. Entre os atrativos, a facilidade 
de investir com valores baixos e a se-
gurança no longo prazo levaram mui-
tos brasileiros a colocar seu dinheiro 
neste tipo de aplicação. As opções, 
realmente, são muitas, atendendo a 

diversas necessidades, dependendo 
do perfil de cada investidor.

Mas, na lista de vantagens, o maior 
atrativo, principalmente para os mais 
conservadores, é a segurança de saber 
antecipadamente quanto meu inves-
timento vai render (no caso de optar 
pelo índice pré-fixado). Há, até, uma 
certa “lenda” de que aplicando no Te-
souro Direto o investidor não corre 
risco de perder dinheiro.

Mas, calma, que não é tão sim-
ples assim! Os títulos mais seguros 
do mercado financeiro também po-
dem apresentar riscos. E é aí que 
se torna essencial se informar bem 
com seu assessor de investimentos 

antes de qualquer coisa.
Se a sua demanda é retirar o recur-

so na hora que você precisar - antes 
mesmo do prazo contratado -, para 
não sofrer com a possibilidade de 
perdas grandes você terá que se con-
tentar com o Tesouro Selic e ter de 
retorno uma média de 3% ao ano (se 
considerarmos a Taxa Selic atual).

Mas se você é mais cauteloso e 
prefere segurança, todas as outras es-
tratégias do Tesouro Direto possuem 
taxas pré-fixadas, ou seja, você sabe 
exatamente quanto vai ter de retorno 
ao ano já no ato da aplicação. Isso é óti-
mo para quem não quer ter surpresas.

Ora, Dani, então qual é o meu 
risco de perder dinheiro no Tesou-
ro Direto?

Em um mercado de longo prazo, 
onde a taxa de juros pode subir a 
qualquer momento, seu risco é o de 
não esperar o rendimento no prazo 
contratado e, por receio ou falta de 
informação, fazer a retirada antes do 
tempo. Neste momento de crise, por 
exemplo, algumas aplicações no Te-
souro Direto estão com a precificação 
do papel, no dia, negativo.

É aí que está o perigo: se o valor 
estiver abaixo do mercado e você reti-
rar, vai perder dinheiro. Assim como 
vai ganhar se o valor do dia estiver 
acima do mercado. Mas aí você estará 
fugindo do que te motivou a aplicar 
em um título pré-fixado do governo: a 
segurança. Melhor manter sua aplica-
ção e esperar o prazo contratado.

Essa dinâmica de verificação men-
cionada é feita diariamente pelo mer-
cado com base na curva de juros fu-
tura. A essa ação damos o nome de 
“Marcação a Mercado”, ou MTM.

O principal para não perder di-
nheiro com o Tesouro Direto, portan-
to, é sempre ter ciência de qual é o 
prazo do seu investimento e respeitá-
-lo. Na dúvida, consulte sempre seu 
assessor de investimentos.

Dá para perder 
dinheiro investindo 
no Tesouro Direto?

PONTO
DE VISTA

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

DANIELLA ROLIM

O Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças da China publicou hoje, na revista 
médico-científica The Lancet, que uma vacina 
ainda em fase de testes mostrou-se eficaz 
em ajudar a resposta do sistema imunológico 
ao novo coronavírus. Segundo a publicação, a 
vacina é segura para o uso humano e foi testada 
em 108 voluntários. A resposta imunológica 
criada pelo medicamento, no entanto, ainda 
não pode ser avaliada. Os resultados finais dos 
testes clínicos serão divulgados em seis meses. 
A vacina será a primeira no mundo a atingir a 
fase 1 de testes clínicos - um processo dividido 
em quatro etapas que assegura a eficácia e 
segurança de novos medicamentos e vacinas. 

Um artigo científico publicado nesta 
sexta-feira (22) na revista médico-científica 
The Lancet afirmou que não houve melhora 
significativa na condição de saúde de pacientes 
medicados com quatro protocolos diferentes 
de cloroquina e hidroxicloroquina. Feito por um 
grupo de cardiologistas, o foco da pesquisa foi 
identificar arritmias cardíacas e mortalidade 
hospitalar em pessoas sob o efeito dos 
medicamentos. O estudo foi realizado em um 
grupo multinacional de pacientes espalhados 
por 671 hospitais do mundo. Ao todo, 96.032 
pacientes participaram dos testes, sendo 
que cerca de 15% total - 14.888 pessoas - 
foram medicados.
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ÁRIES: Muitos problemas para se relacionar com 
algumas pessoas podem lhe acometer. O seu elemento 
mandante fará com que tenha muitas forças.

TOURO: Sua vontade de seguir em frente e superar fará 
você agir de uma forma bem determinada. O planeta 
Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Você acabará por mostrar uma personalidade 
dúbia e confusa, gerando desconforto alheio. O elemento 
Ar ajudará na sua principal característica positiva.

CÂNCER: Determinadas situações irão lhe chamar a 
atenção para vir a atuar com um cuidado redobrado. 
Você irá ter um sentimento mais retraído neste dia.

LEÃO: No seu coração será elevado o sentimento relacio-
nado a sua verve para o entusiasmo da boa vida. Deixe 
uma marca especial para este seu dia, realize o melhor.

VIRGEM: Caso você venha a expor aquilo que está 
sentindo, poderá receber um forte favorecimento do 
planeta Netuno. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Neste momento você receberá um forte luz para 
resplandecer toda a sua energia pró-conciliatória. Faça 
com que sua família entre em um consenso. 

ESCORPIÃO: As chamas da paixão irão interagir forte-
mente com suas energias advindas do coração. Lua fará 
você ficar mais sossegado neste momento.

SAGITÁRIO: Os seus pensamento ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 
Muito mais alegria tende a acontecer na sua vida.

CAPRICÓRNIO: Inovações dependerão muito de o saté-
lite Lua lhe ajudar nesta grande e nova fase. Em algum 
momento algumas sensações influenciarão a sua vida. 

AQUÁRIO: Sofrerá uma diminuição considerável no seu 
humor habitual, isso afetará as suas atividades durante 
este dia. 

PEIXES: A pressão arterial que você vem sentindo será 
algo muito interessante para você neste momento mais 
estranho da sua vida.

HORÓSCOPO
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TTT
RETRIBUI
ARREPIAR

AFRODISIA
BIONICAR

CCLAVA
FOCOMOLA

DPETL
EAINCRA
BIZETUN
ERDEMI

C
UBANOASA

EDSANTO
R

ISOTONAS

Exagero se-
xual mórbi-
do, como a
ninfomania

Aquele
que se

dedica à
filantropia

Estudo da
biologia

aplicada à
eletrônica

Arma feita
de um pau

pesado

(?) Garcia,
político
peruano

(?) de pato,
calçado

de mergu-
lhador

Thiago
Lacerda,

ator
brasileiro

Órgão de
Reforma
Agrária

Compositor
francês de
"Carmen"

Thomas (?),
escritor

de "Doutor
Fausto"

Conterrâ-
neo de
Pablo

Milanez

(?) Moore, 
atriz norte-
americana

(?) montes:
em gran-
de quan-

tidade
A do

inseto é 
cartilagi-

nosa
Iguaria

feita com
arroz

colorido

É home-
nageado
nas pro-
cissões

(?)
nuvens:
distraído

Peça de
colchões
Bondoso;

compassivo

O pai do
avô

Interjeição
mineira

(?) uma pestana:
cochilar (fam.) 

Sala de (?),
ambiente
destinado
à concen-
tração nos

estudos

Alucinado; 
desvaira-

do

Eriçar
(pelos) 

Crime liga-
do às ado-
ções ilegais

Recom-
pensa;
premia 

Caracteris-
ticamente
Curral de
ovelhas

A aversão
do perfec-
cionista

Célula-(?): forma-se
no estágio
inicial de 

um embrião

4/alan — foco — mann. 5/bizet — clava. 6/airado.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. JULIANA DE SOUSA CABOCLO

CTPS 093478 - série 00419 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. JULIANA DE SOUSA CABOCLO, portador 
da CTPS 093478 - série 00419 - SP, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 13 de fevereiro de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando rescin-
dido 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

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LEONILDO JOSE DE PAIVA

CTPS 051281 - série 00408- SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. LEONILDO JOSE DE PAIVA, portador da 
CTPS 051281 - série 00408 - SP, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 10 de Março de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando res-
cindido 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 Trans-
porte Aéreo Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32 Rod. 
Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LUCIO SABINO DOS SANTOS NETO

CTPS 71732- série 163 - RJ
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. LUCIO SABINO DOS SANTOS NETO, por-
tador da CTPS 71732- série 163 - RJ, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 16 de janeiro de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando rescin-
dido 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
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/jornalfolhametro
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