
Roubos e furtos caíram quase 35% 
durante a quarentena em Guarulhos
Segundo dados divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública, o total de roubos caiu de 603 em abril de 2019 para 
494 no mês passado; já os furtos diminuíram de 1.188 em abril do ano passado para 628 em igual período deste ano Pág. 4
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Disque-Denúncia Empinar pipa com uso de cerol ou linha chilena pode matar 
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Pontes, secretário para Assuntos de Segurança PúblicaEuroBovespa Dólar
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Embaixada nega voo de repatriação a 180 
colombianos acampados no aeroporto

ACONTECE

FOTO: ETTORE CHIEREGUINI/ESTADÃO

Vida do governo municipal para o enfrenta-
mento à covid-19.

Em Guarulhos participaram da campa-
nha Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia 
Federal (PF), Força Aérea Brasileira (FAB), 
Exército Brasileiro, Polícia Militar (PM), Polí-
cia Civil e Guarda Civil Municipal (GCM), junto 
com as secretarias de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU) e de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e a Defesa Civil.

sistência Social com apoio das secretarias 
de Educação, de Esporte e Lazer e para 
Assuntos de Segurança Pública e tam-
bém da Proguaru.

No momento da entrega da cesta bási-
ca o beneficiário deve apresentar um do-
cumento de identificação com foto como 
RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilita-
ção). Caso esteja ausente a cesta somente 
será entregue a outro residente do mes-
mo endereço mediante a comprovação 
de parentesco e com o preenchimento de 
uma declaração de recebimento.

A prefeitura e as forças de segurança na 
cidade encerraram no sábado (23) as doa-
ções do Desafio Sangue Solidário. A cam-
panha teve início no dia 8 de maio e contou 
com a participação de 541 doadores, su-
perando as expectativas iniciais de 300. O 
objetivo foi estimular a doação de sangue 
para três hemocentros da cidade, que estão 
com seus estoques reduzidos em virtude 
da pandemia que assola o país. A iniciativa 
também fez parte das ações do Pacto Pela 

O cenário musical independente da 
cidade de Guarulhos é o tema do próxi-
mo encontro do II Seminário História(s) 
da Arte e da Cultura em Guarulhos, que 
acontece na próxima quinta-feira (28), às 
20h. Iniciativa da Prefeitura por meio da 
Secretaria de Cultura e do Arquivo His-
tórico Municipal, os encontros semanais 
com artistas e pesquisadores guarulhen-
ses são transmitidos online pela fanpage 

A relação das 36.220 famílias inscri-
tas no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) com renda de até R$ 
89 por pessoa, beneficiadas com cestas 
básicas do programa Alimento Solidário, 
pode ser consultada no site https://www.
guarulhos.sp.gov.br/alimento-solidario. 
Desde a última quinta-feira (21) a prefei-
tura iniciou a distribuição das cestas do 
programa, que estão sendo entregues 
de casa em casa nos endereços constan-
tes no CadÚnico, numa ação coordenada 
pela Secretaria de Desenvolvimento e As-

Campanha Desafio Sangue Solidário atinge 541 doações em Guarulhos

Seminário de Arte e Cultura debate o cenário musical independente

Relação de famílias atendidas pelo programa Alimento Solidário é divulgada

do Arquivo Histórico, no Facebook.
Nesta ocasião, o mediador André Okuma 

convida Rute Barbosa, presidente da Asso-
ciação Cultural Rock Guarulhos para falar da 
cena independente e das bandas de rock da 
cidade e dos eventos que são realizados pela 
entidade de forma colaborativa, dentre os 
quais o CarnaRock. Para assistir ao seminário 
pela internet acesse https://www.facebook.
com/arquivohistoricogru/.

Os 180 colombianos acam-
pados desde segunda-feira 
(18), no GRU Airport – Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, aguar-
dando um voo de repatriação 
e a embaixada da Colômbia 
no Brasil entraram em uma 
situação de impasse. As auto-
ridades do país vizinho se re-
cusam a pagar um avião para 
levar seus cidadãos de volta 
para casa e os colombianos 
acampados dizem não ter di-
nheiro para pagar o valor su-
gerido pela embaixada.

Neste sábado (23), seis dias 
depois da chegada dos primei-
ros integrantes do grupo ao ae-
roporto, a embaixada informou 
por e-mail que não há previsão 
de que o governo colombiano 
vá bancar um voo para o re-
gresso de seus compatriotas. 
As autoridades colombianas 
disseram que já foram realiza-
dos três voos (um deles pago 
por uma agência de viagem 
para pessoas que tinham pas-
sagens compradas mas não 
conseguiam embarcar) a partir 
do Brasil nos quais foram trans-
portados 346 pessoas.

A única opção, hoje, é de 
fretamento de uma aerona-
ve cujos custos seriam pagos 
pelos interessados em re-
gressar ao país. A embaixada 
diz ainda que a maioria dos 
180 colombianos acampados 
em Guarulhos é residente em 
São Paulo, tem onde ficar e 
não precisaria dormir no ae-
roporto.

O grupo ocupa três re-
cuos do mezanino na área 
de embarque do terminal 2 
de Guarulhos. Entre eles há 
várias crianças. Embora es-
tejam bem organizados, não 
existem condições mínimas 
de distanciamento para evi-
tar o contágio pelo novo co-
ronavírus.

Entre os que residem 
no Brasil, a maioria perdeu 
o emprego. Alguns foram 
despejados de suas residên-
cias por falta de condições 
de pagamento. A maioria 
sobrevive de doações de ali-
mentos feitas por moradores 
da região, compatriotas que 
alcançaram melhores condi-
ções financeiras e trabalha-
dores do aeroporto.
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Churrascaria
Self Service

AV. PAULO FACCINI, 1769 - BOSQUE MAIA

Marmitex Média
Arroz, feijão, macarrão, 

farofa e churrasco

R$ 15,00*

Marmitex Grande
Arroz, feijão, macarrão,

farofa, barata frita e salada

R$ 17,00*

FONE: 4574-7463

Peça

pelo

*Valores somente para retirada no local!

Parceria com Rotary Club Guarulhos leva 
exames de covid-19 a idosos institucionalizados

População doa 700 quilos 
de alimentos na 5ª edição 
do Drive-Thru Solidário

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por meio do 
projeto Corona Zero, o Rota-
ry Club Guarulhos Norte fez 
uma parceria com a Secre-
taria da Saúde e vai realizar 
exames de PCR para o diag-
nóstico da covid-19 nas 55 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (Ilpis) do 
município. A iniciativa teve 

início nesta segunda-feira 
(25) em uma Ilpi localizada 
na Vila Galvão, onde foram 
efetuados 57 testes.

O PCR, que consiste na 
pesquisa direta do vírus das 
mucosas das narinas e da 
orofaringe, será realizado 
tanto nos idosos que residem 
nessas instituições como nos 
trabalhadores que atuam nos 
locais. Os testes serão forne-
cidos pelo Rotary Clube e a 
coleta do exame poderá ser 
feita pelos profissionais da 
Secretaria da Saúde e tam-
bém pelas equipes de enfer-
magem das instituições, que 
estão sendo capacitadas pelos 
técnicos da rede municipal.

Neste primeiro momento 
serão priorizadas para a re-
alização dos exames as ins-
tituições que tiverem idosos 
ou trabalhadores sintomá-
ticos, busca ativa que está 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Apesar do tempo 
frio do fim de semana, muitos 
guarulhenses passaram pelo 
Drive-Thru Solidário instala-
do no Bosque Maia para doar 
água, alimentos não perecí-
veis e produtos de higiene e 
limpeza aos mais necessita-
dos. Em sua 5ª edição, a ini-
ciativa da prefeitura arreca-
dou, 700 quilos de produtos 
que servirão para auxiliar a 
população mais vulnerável e 
aqueles que neste momento 
não estão podendo trabalhar 
por conta da pandemia de co-
vid-19. No próximo fim de se-
mana a ação prossegue das 8h 
às 17h no mesmo local.

A vantagem do Drive-Thru 
Solidário é que as pessoas po-
dem deixar os itens doados 
sem ter que sair do carro, 
uma vez que funcionários da 
administração municipal irão 
buscá-las nos veículos para 
evitar aglomerações. 

sendo efetuada pela pasta 
da Saúde mediante telemo-
nitoramento. O primeiro dia 
de testagem em asilo na Vila 
Galvão foi acompanhado por 
Marcos Paulo de Carvalho, 
do projeto Corona Zero, bem 
como pelo presidente do Ro-
tary Clube Guarulhos Norte, 
Edgar de Souza.

Em nome da Secretaria 
da Saúde, Elisângela Aran-
tes de Souza, que coordena a 
rede da saúde do idoso, agra-

deceu a iniciativa. “Estamos 
diuturnamente monitorando 
as instituições frente a esta 
pandemia na perspectiva de 
cuidar de nossos idosos e 
também de quem cuida de-
les. Então esta parceria veio 
no momento providencial”, 
elogiou. Também esteve pre-
sente na ação o coordenador 
da Atenção Básica de Gua-
rulhos, Paulo Alexandre de 
Moraes, que ajudou na coleta 
dos exames.

Equipamentos de proteção individual
Além de realizar os exames em idosos o Rotary pre-

tende fornecer equipamentos de proteção individual às 
instituições de longa permanência. Outra iniciativa nesse 
sentido foi a do Sesc Guarulhos, que doou 90 máscaras de 
proteção reutilizáveis para o atendimento da população 
idosa, materiais que foram distribuídos em três Centros de 
Referência à Saúde do Idoso (Ceresi) e em Instituições de 
Longa Permanência localizadas na cidade.
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São Paulo registra mais de 86 mil casos 
de coronavírus e ultrapassa China
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Estado de São 
Paulo já registra 86.017 casos 
do novo coronavírus, o que re-
presenta 2.392 a mais do que 
no dia anterior. Com isso, a re-
gião já registra mais casos do 
que a China, que tem 1,3 bilhão 
de habitantes e foi o foco inicial 
da pandemia. De acordo com 
a contagem da universidade 
John Hopkins, o país asiático 
contabilizava 84.102 casos até 
esta terça-feira (26).

O balanço do Estado tam-
bém mostra que o número 
de mortes chegou a 6.423, 
um aumento de 203 óbitos 
em 24h. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI subiu para 
74,5% no Estado e 87,7% na 
capital. Há 12,2 mil pacientes 
internados em São Paulo, sen-
do 4.779 em UTI e 7.506 em 
enfermaria. Até o momento já 
ocorreram 17.589 altas de pa-
cientes que tiveram confirma-
ção de covid-19 e foram assis-
tidos em hospitais no Estado.

A segunda-feira (25), mar-
cou o fim do feriado prolon-
gado na capital paulista, que 
durou seis dias. O objetivo do 
governo era manter o índice 
de isolamento social acima de 

55%, mas essa taxa só foi al-
cançada no domingo, quando 
57% dos paulistanos permane-
ceram em casa. Na segunda, o 
isolamento foi de 53% em São 
Paulo e 51% no Estado.

A média do índice de isola-
mento social na capital duran-
te o feriado foi de 52,5%. No 
Estado, a média foi de 50,5%. 
Técnicos da área da saúde do 
governo afirmam que é neces-
sário manter as taxas mais al-
tas para diminuir a velocidade 
de transmissão do vírus evitar 
o colapso no sistema de saúde.

Na quarta-feira (27), o go-
verno deve anunciar a pror-
rogação da quarentena em 
algumas partes do Estado e a 
flexibilização das medidas de 
isolamento em outras regiões. 
A informação foi antecipada 
pela GloboNews. Em entrevista 
à emissora, Doria descartou a 
adoção de lockdown.

O plano, chamado de “qua-
rentena inteligente”, deve per-
mitir a flexibilização em muni-
cípios com taxa de isolamento 
de pelo menos 55%, redução no 
número de novos casos por 14 
dias seguidos e ocupação dos 
leitos de UTI inferior a 60%.

Vereadores deliberam 49 projetos 
em sessões extraordinárias
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os parlamenta-
res da Câmara de Guarulhos 
deliberaram favoravelmente 
49 projetos na sessão extra-
ordinária desta terça-feira 
(26), realizada virtualmente 
por conta da pandemia do 
coronavírus. As propostas, 
tanto de autoria dos vereado-
res quanto da prefeitura, se-
guem agora para análise das 
Comissões Técnicas da Casa 
antes de passarem pela vota-
ção em plenário.

Entre os itens discuti-
dos, destaque para o PL 
1146/2020, do Executivo, que 
estabelece as diretrizes orça-
mentárias para o Exercício 
Financeiro de 2021. O presi-
dente da Câmara, Professor 
Jesus (Republicanos), recebeu 
as indicações das lideranças 

partidárias para a composição 
da Comissão Especial de aná-
lise da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), que deve ser 
comandada pelo parlamentar 
João Dárcio Ribamar Sacchi 
(Podemos).

Outra iniciativa delibe-
rada favoravelmente foi o 
PL 1140/2020, da prefeitura, 
que muda as alíquotas de 
contribuição previdenciária 
dos segurados ativos, ina-
tivos e pensionistas e dos 
órgãos que integram os Po-
deres Executivo e Legislati-
vo do município. Apesar de 
alguns parlamentares enca-
minharem contrariamente, 
a propositura recebeu votos 
suficientes para deliberação 
e prosseguirá pelos trâmites 
de discussão e votação.

Com quarentena, roubos e furtos 
em Guarulhos despencam em abril

Número de óbitos por covid-19 chega a 225 
no município; casos confirmados já são 1.740

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O número de rou-
bos e furtos apresentou queda 
de quase 35% em Guarulhos 
no mês de abril de acordo 
com dados divulgados ontem 
pela Secretaria da Segurança 
Pública. No caso dos roubos 
– incluindo bancos, cargas, 
veículos e outros – a queda foi 
de 18% saindo de 603 em abril 
de 2019 para 494 no mês pas-
sado. Já os furtos – incluindo 
outros e de veículos – a queda 
foi de 42% saindo de 1.188 em 
abril do ano passado para 628 
em igual período deste ano. 
Outra queda significativa foi 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos con-
firmou mais 21 óbitos por 
coronavírus (covid-19) ontem, 
sendo 14 homens, com idades 
entre 50 e 96 anos, e sete mu-
lheres com idades entre 44 e 
89 anos. Com isso, o número 
total de mortes seria 226, mas 
um caso foi descartado após 
investigação epidemiológica. 
Portanto, a cidade registra 
225. O número de casos con-
firmados também subiu, o que 
se deve à demanda reprimida 
desde sábado (23). De acordo 
com o Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, são 109 ca-
sos a mais, totalizando 1.740. 

Dos novos óbitos confirma-
dos dois ocorreram no mês de 
abril e o restante em maio. Três 
das cinco mortes de pessoas 
abaixo de 60 anos foram no-
tificadas com comorbidades. 
No 3C-Gru (Centro de Comba-

te ao Coronavírus) ocorreram 
dois óbitos, de uma mulher de 
70 anos e um homem de 75, 
que ainda serão notificados 
oficialmente. No local 44 pes-
soas estão internadas. São 28 
em enfermaria, dez em UTI, 
um na sala vermelha e cinco 
em leitos de observação. Uma 
pessoa foi transferida e outra 
recebeu alta.

Os leitos de UTI municipal 

e estadual reservados para pa-
cientes com covid-19 em Gua-
rulhos já passam dos 100% de 
ocupação. A taxa exata é de 
102,6%, o que indica o uso de 
leitos extras para esta finalida-
de. Por isso, apesar da gravi-
dade, o sistema não colapsou. 
Nos próximos dias a Prefeitu-
ra começará a utilizar leitos de 
UTI locados de hospitais parti-
culares da cidade.

FOTO: HÉLIA SCHEPPA/SEI

no número de estupros que 
saiu de 30 em abril de 2019 
para 24 no mês passado – uma 
redução de 20%.

Em todo o estado os fur-
tos caíram 53,4% e os roubos, 
30,4%. Na contramão dessa re-
dução, os casos de homicídio 
subiram 3,4%, com 271 vítimas 
no último mês.

Os dados comparam os re-
gistros do mês passado com 
os números de abril de 2019. 
O estado está sob medidas de 
distanciamento oficial desde a 
última semana de março. Abril 
foi o primeiro mês completo 

em que as medidas vigoraram. 
Análises preliminares do go-
verno já apontavam reduções 
nos crimes patrimoniais, como 
roubos a pedestres e comércios, 
diante da diminuição do fluxo 
de pessoas nas ruas em compa-
ração ao ano passado.

Do rol de 23 registros crimi-
nais divulgados pela secretaria, 
21 deles caíram. No caso dos 
furtos, os dados passaram de 
44,6 mil para 20,7 mil. Sobre 
os roubos, os números apon-
tam redução de 20,7 mil casos 
para 14,4 mil. 

Os furtos de veículo tam-
bém despencaram, passando 
de 7,7 mil registros para 3,9 mil 
(-49%), patamar similar aos dos 
roubos de veículo, de 4 mil para 
2,2 mil. A diferença entre rou-
bos e furtos se dá pelo modo 
como o crime acontece: o pri-
meiro é praticado com violência 
ou grave ameaça. Acompanha-
ram a queda os crimes de estu-
pro (-35%) e latrocínio (-25%).

FOTO: ALEXANDRE CARVALHO/A2 IMG
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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)

Operação da prefeitura apreende cerol e 
linha chilena em diferentes pontos da cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura e 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos inicia-
ram na última sexta-feira (22) 
a operação Vem Buscar, com 
apreensão, em estabelecimen-
tos da cidade, de 255 itens proi-
bidos utilizados por pipeiros 
em diversos bairros. Outras 
operações estão previstas e 
mais apreensões podem acon-
tecer durante o patrulhamento 
rotineiro das equipes.

A operação busca inibir 
as ações dos pipeiros, em 
sua maioria adultos que des-
respeitam as orientações de 
isolamento social, agravando 
o contágio da Covid-19 e co-
locando em risco a vida de 
outras pessoas, não só pelo 
descumprimento do distan-

ciamento, mas também pelo 
uso de cerol e linha chilena, 
que são proibidos e de gran-
de risco principalmente para 
ciclistas e motociclistas, que 
são a maioria de vítimas fa-
tais por essa causa.

O secretário para Assuntos 
de Segurança Pública, Márcio 
Pontes, esclareceu que empi-
nar pipa neste momento não 
é permitido, pois gera aglome-
rações, e falou dos perigos da 
prática. “Empinar pipa com 
uso de cerol ou linha chilena 
pode matar motociclistas e 
ciclistas e causar graves feri-
mentos, em especial em crian-
ças”, salienta.

Foram apreendidos 57 sa-
quinhos de vidro moído, 36 
garrafas de cola, um tubo de 

cola de 1 litro, um balde de 
cola de 3,6 litros, 99 latas de li-
nha/carretéis plásticos, 54 car-
retilhas de madeira para linha, 
uma máquina de enrolar linha 
chilena e outros seis materiais 
(rabiolas com cerol e pipas). 
Todo o material apreendido 
será encaminhando à Secreta-
ria de Serviços Públicos (SSP) 
para destinação adequada, ou 
seja, reciclagem dos materiais 
possíveis e destruição dos de-
mais.

A operação de fiscalização 
foi realizada em diferentes 
pontos do Jardim Adriana, 
Parque Flamengo, Parque 
Linear Transguarulhense, 
Parque Continental I, Jardim 
Nazaré 1 e 2 (região do Jar-
dim São João), Ponte Grande, 

Guarulhos reabre 4 Pontos de Entrega Voluntária

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
reabriu ontem os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
Mikail (rua Justiniano Sal-
vador dos Santos, 269), 
Vila Barros (rua Guilher-
me Lino dos Santos, 349), 
Macedo (rua Soldado Es-
tanislau Wojcik, 26) e Ipo-
ranga (rua Adélia Sadalla, 
167). Agora são 18 unida-
des abertas para receber 
apenas móveis velhos e 
restos da construção civil 
(entulho), como argamassa, 

revestimentos de piso e pa-
rede, ferro, areia e blocos.

Dos 22 PEVs existentes 
na cidade, quatro permane-
cem fechados em decorrên-
cia das limitações impostas 
pela pandemia de Covid-19, 
que exigiu a redução das 
equipes de atendimento. 
São eles: Cumbica, Pimen-
tas, Haroldo Veloso e Par-
que Santo Antonio.

É importante ressaltar 
que, momentaneamente, os 
PEVs não estão recebendo 

materiais recicláveis, como 
plástico, isopor, papel, pa-
pelão, vidro, alumínio, den-
tre outros, uma vez que o 
trabalho de triagem está 
suspenso.

Os outros 14 PEVs aber-
tos são Gopoúva (rua Nadir, 
34), Paraventi (rua Apo-
lônia Vieira de Jesus, 91), 
Continental (rua Valdimiro 
L. Pessoa, 655), Vila Galvão 
(rua Ipiranga, 543), Torres 
Tibagy (rua Ouvidor, 337), 
João do Pulo (rua São To-
más de Aquino, 61), Fortale-
za (rua Medeia E. Mariano, 
311), Santos Dumont (estra-
da do Saboó, 795), Presiden-
te Dutra (avenida João Bassi, 
707), Jurema (rua Jacutin-
ga, 470), Inocoop (avenida 
Francisco Xavier Correia, 
489), Cabrália (rua Cabrália, 
100),  Ponte Grande (Ala-
meda Josefina L. Zamataro, 
233) e Ponte Alta (rua Zefe-
rino Alves de Oliveira, 530).

Em todos os endereços 
o atendimento acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
8h15 às 16h, e aos sábados 
das 8h15 às 15h30.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Jardim Jovaia e Rodoanel, no 
Jardim dos Cardosos.

A GCM faz monitoramento 
constante nos bairros e recebe 
diariamente uma média de 

três denúncias de estabeleci-
mentos que realizam a venda 
desses produtos e outras dez 
sobre grupos em locais abertos 
empinando pipa.

Banco de sangue do HGG atinge estado crítico
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por conta da 
pandemia de coronavírus, 
o estoque de sangue do 
Hospital Geral de Guaru-
lhos (HGG) chegou ao es-
tado crítico e está quase 
zerado. Por isso, a unidade 
está convocando doadores 
para ajudar a aumentar a 
coleta e, consequentemen-
te, a disponibilidade de 
bolsas de sangue para a 
rede de saúde. 

O número de doadores 
caiu 90% no HGG, que re-
cebia cerca de 40 por dia e 
agora possui média diária 
de 4 pessoas.

“Medidas já existentes 

também foram reforçadas, 
como a triagem clínica com 
entrevista confidencial, me-
dição da temperatura e ava-
liação de sintomas de gripe 
ou resfriados. Importante 
ressaltar que todo o pro-
cesso de doação é rápido, 
em torno de 50 minutos”, 
explica a Coordenadora do 
Posto de Coleta de Sangue 
do HGG, Cárlei Godinho.

O sangue coletado é fra-
cionado e examinado no 
hemocentro do Hospital 
São Paulo, referência da 
unidade. Feito esse proces-
so, o sangue retorna para 
uso no próprio HGG.
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A América Latina é considerada o novo 
epicentro da pandemia de covid-19, de acordo 
com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas). Segundo a organização, nas Américas há 
2,4 milhões de casos e mais de 143 mil mortes 
provocadas pela doença. Em entrevista coletiva 
semanal sobre o novo coronavírus, realizada de 
forma virtual, a Opas chamou a atenção para a 
associação da covid-19 com outras doenças não 
transmissíveis, como câncer, diabetes, hipertensão 
e obesidade. A projeção é que o Brasil contabilize 
88,3 mil óbitos em agosto deste ano, de acordo com 
a organização. A diretora da Opas, Carissa Etienne, 
disse que a entidade utiliza um modelo próprio 
de projeções diárias para respaldar a avaliação 
das necessidades dos países e que o modelo tem 
limitações, mas projeta cenários que variam de 
acordo com a resposta de cada país à pandemia. 
“Na América do Sul, o Brasil, o Peru, o Chile, o 
Equador e a Venezuela seguem aumentando [os 
números de casos diários e mortes]. 

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (26), 
que subirá os preços do litro do diesel em 7% e da 
gasolina em 5%. Os novos valores valem a partir 
desta quarta-feira (27). Apesar dos aumentos, no 
acumulado do ano, a gasolina acumula redução 
de 30,9% e o diesel, redução de 35,4%. As 
informações são da assessoria da empresa. Com o 
aumento de 7%, ou R$ 0,10 por litro, o preço médio 
do diesel da Petrobras para as distribuidoras passará 
a R$ 1,51 por litro. O aumento de 5% da gasolina 
representará R$ 0,06 por litro, representando preço 
médio de R$ 1,32 por litro às distribuidoras. Segundo 
levantamento semanal da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre 
os dias 10 e 16 de maio, o preço médio da gasolina 
comum no país foi de R$ 3,808. O diesel S-500, 
foi de R$ 3,055. O etanol, de R$ 2,548. E o gás 
de cozinha, de R$ 69,50, para o botijão de 13 kg. 
Os preços são referentes ao valor vendido para as 
distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao 
motorista dependerá do mercado.

ANOTE

Fico feliz em ter feito parte desta 
caminhada, foram 16 meses numa 
imersão de sentimentos e aprenderes

A educação é a grande prove-
dora para uma cultura de perten-
ça, de reconhecimento do outro 
como um igual, dentro de uma 
perspectiva totalizante que reco-
nheça a dignidade nas diferenças, 
com forte caráter de alteridade 
em meio à um analfabetismo afe-

tivo sem precedentes, com o ódio 
a nossa porta. Uma educação para 
Ser, capaz de reconhecer a nossa 
condição humana. Entre tantos 
aprendizados, foi essa sensação 
de uma educação humanizan-
te que, tive em trabalhar com a 
rede municipal de Guarulhos. Me 

proporcionou unir duas palavras 
que não costumam andar jun-
tas: orgulho e gratidão. Foi uma 
caminhada que me senti pere-
grino, que é diferente do turista, 
que está preocupado em registrar 
os instantes através da foto para 
dizer que lá esteve. O peregrino, 
enquanto caminha, se preocupa 
em viver o momento com diligên-
cia para observar os aspectos que 
ninguém dá importância no traje-
to, transformando a experiência 
em algo para a vida toda e que, 
foto nenhuma vai dizer ou repre-
sentar. Conheci pessoas incríveis: 
gestores, supervisores, professo-
res, profissionais da alimentação 
escolar, da manutenção, da limpe-
za e de todas as áreas que compõe 
esse universo mágico da escola. 
Profissionais esses, que potencia-
lizam em suas funções uma edu-
cação baseada em sentidos, com 
propósitos e aguerrida na busca 
de aperfeiçoamento em oferecer o 
melhor aos seus alunos. Uma rede 
que faz acontecer, com abnegação 
e desejosos de um novo tempo de 
Ser, comprovando que a educação 
pública tem muita competência e 
qualidade.

Fico feliz em ter feito parte 
desta caminhada, foram 16 me-
ses numa imersão de sentimentos 
e aprenderes. Agora, sigo outras 
peregrinações, com mais foco no 
meu trabalho como escritor, filó-
sofo, professor e palestrante. Com 
livro novo em produção editorial 
e outros projetos na literatura e 
na docência. 

Educação pública de Guaru-
lhos, foi um prazer servi-la.

Educação como 
conceito de 
totalidade

PONTO
DE VISTA

Filósofo, Escritor e Professor. 
É membro da União Brasileira
 de Escritores – UBE e já 
publicou os livros “A Arte de 
Pertencer”, “Renovo: o poder 
de se reinventar”, “O Que te
 Move”, “Um Amor em Movimento”, “Compaixão” e 
“Protagonismo Feminino – como conceito de totalidade”. 
Foi consultor da OIKOS Portugal, atuando no continente 
Africano. Atuou em outros países com consultoria na 
área de Educação e Desenvolvimento. Foi Secretário de 
Educação de Hortolândia, Diretor Executivo da Funap 
– Gov. do Estado de SP e Secretário Adj. de Educação 
de Guarulhos. @escritorfernandomoraes/www.
escritorfernandomoraes.com.br

FERNANDO MORAES
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ÁRIES: Coisas além do seu controle irão melhorar e 
muito as questões pessoais para você. A sorte poderá ser 
favorável a você neste momento.

TOURO: Não lhe faltará boas energias neste dia para 
conseguir agir de forma mais firme neste momento. 
Tenha um sentimento sobre controle menor.

GÊMEOS: Você irá falar mais do que deveria neste gran-
de momento para evoluir. O Ar ajudará você para ficar 
ainda mais inteligente. 

CÂNCER: Em determinadas situações se agir de forma 
cautelosa poderá crescer da melhor forma possível. Não 
fique muito acanhado agora.

LEÃO: Irá florescer no seu âmago do seu coração um 
desejo muito grande estar vivo e fazer aquilo que você 
tanto precisa. 

VIRGEM: Colocar aquilo que você sente em um patamar 
superior poderá deixar você melhor. Do planeta Netuno 
você receberá uma grande e forte ajuda. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Aquilo que representa a ações harmoniosas es-
tarão mais fortalecidas agora no seu momento. Precisará 
realizar tudo o que for possível agora.

ESCORPIÃO: As coisas que se conectam com aquilo que 
está no coração serão as mais importantes para você. 
Ame-se ao máximo que puder.

SAGITÁRIO: Muitas ideias inovadoras irão preencher este 
seu dia, então não fique estagnado. O tempo poderá ser 
um grande amigo para você.

CAPRICÓRNIO: O satélite Lua tende a mexer muito 
com os seus maiores ideais neste momento. Isso poderá 
deixar você mais animada neste bom momento.

AQUÁRIO: Muitas derrotas estarão extremamente trans-
formadas neste momento de grande revelação auxiliado 
fortemente pelo planeta Mercúrio. 

PEIXES: A sua garganta demonstrará sinais de fraqueza 
que você precisa melhorar neste momento. O seu signo 
não poderá entregar-se agora.

HORÓSCOPO
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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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BANCO 35

Intenção do
neoliberal
quanto a
estatais

O Maluco
Beleza
do rock

brasileiro

Aquela que
é suscetível
a vigaris-
tas (pop.)

Meme da
web que 
ironiza uma
afirmação

Recurso
poético de
Gregório
de Matos

(?) Manzan,
atriz de

"Caminho 
das Índias"

Mal-(?),
sensação
causada
pela azia

Invasor
da Terra,
em filmes 
de Cinema 

"Brasi-
leira", 

em ABL

Competição
motorizada

como o
Dakar

Triste,
em inglês

"(?) Aman-
te", suces-
so de Rober-
to Carlos
Compõe
55% do
volume

sanguíneo

Prescrição
técnica

feita pela
ABNT

De 
tamanho 
reduzido

Local que
atrai o 

consumista

(?) Bello,
atriz 

brasileira

O "outro
lado" do
disco de

vinil

Estado
brasileiro
da Ópera
de Arame

"Love Is
in the (?)",
hit de John
Paul Young

Ilumina-
ção das
barracas
de rua

Lao-(?), fundador 
do Taoismo

Intenção agravante
da pena (Dir.)

Local de Maceió 
com águas tranquilas
Cidade mais importan-
te da Grécia Antiga

Agem como o fiador
de um negócio

Material de móveis
de jardim

(?) amare-
la, doença

virótica
prevenida 
com vacina
Letra da
múltipla
escolha

Um dos amantes 
de Verona (Lit.)

Vade-(?), livro de refe-
rência de estudantes

A pena de
morte
Sala

(abrev.)
Lugar dos guardas
em torres de vigia
Indica o primeiro

inciso de leis

Cada item da grade
curricular 

de um curso

Página
(abrev.)

Símbolo da
dedicação

GOP
PRIVATIZAR
SATIRAATA

UMARAEI
ALIENIGENA

STASAD
FEBRETSE

IAMADAP
XLNORMA

CAPITALÃJ
SLROMEU

AMEIAINÇ
DISCIPLINA

MUOJAIR
GAMBIARRA

3/air — ata — sad. 5/ameia — mécum. 6/atenas — plasma.
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