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Bolsonaro deve enviar recursos para
ampliação de leitos de UTI na cidade
Segundo o prefeito Guti, montante, cujo valor não foi divulgado, será destinado para a implantação de mais 20 leitos 
no Centro de Combate ao Coronavírus; local atualmente tem 10 leitos de alta complexidade, todos ocupados Pág. 5
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181
Disque-Denúncia Teremos mais 20 leitos graças ao governo federal 

que estende a mão para Guarulhos. Obrigado pela 
sensibilidade”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+1,95%
R$ 5,38

-1,13%
86.949

+3,12%
R$ 5,98

Taxa de cura do covid-19 sobe para 72% em Guarulhos Pág. 5

Dos 2.378 casos da doença confirmados até o momento, 1.712 pessoas evoluíram satisfatoriamente, 255 não resistiram e morreram e 411 permanecem internadas em tratamento

Prefeitura já distribuiu Prefeitura já distribuiu 
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

com/arquivohistoricogru/.
A temática desse episódio considera a impor-

tância das celebrações em meio às práticas cul-
turais brasileiras. Para tanto, aborda três delas: 
o Círio de Nazaré, que acontece em Belém, no 
Pará; a Festa de Iemanjá, em Praia Grande, litoral 
paulista; e as festas da Carpição e em louvor a 
Nossa Senhora de Bonsucesso, em Guarulhos.

deoaula Bolo de Pote, a partir das 19h30.
As aulas do projeto são desenvolvidas 

pela professora do curso de doces e sal-
gados, Maroli Pereira, e pelo nutricionista 
e professor do curso de Panificação Arte-
sanal, David Novais. Os dois ministram cur-
sos de Capacitação Profissional e Geração 
de Renda desenvolvidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, em 
parceria com o Fundo Social de Solidarie-
dade, cujas aulas presenciais estão suspen-
sas em razão da pandemia.

A diversidade das celebrações, a partir 
do ponto de vista do patrimônio imaterial, é 
o tema do novo episódio da série Patrimônio 
Cultural para Curiosos disponível a partir des-
ta sexta-feira, 29. Iniciativa da Secretaria de 
Cultura, por meio do Arquivo Histórico Muni-
cipal de Guarulhos, a série de encontros é vei-
culada pela fanpage https://www.facebook.

A prefeitura, por meio da Secretaria de 
Cultura e das bibliotecas municipais da cida-
de, promove o Clube de Leitura das Bibliote-
cas de Guarulhos, mais uma iniciativa que tem 
como objetivo incentivar hábitos de leitura 
durante o período de distanciamento social 
imposto como forma de prevenção e comba-
te ao novo coronavírus. O próximo encontro, 
que acontece neste sábado, 30, às 15h, abor-
da a obra “O Alienista”, de Machado de Assis.

Para participar do Clube de Leitura, os in-

Ensinar a fazer pão de mel de forma prá-
tica e rápida é o objetivo da sexta videoaula 
que a Prefeitura disponibiliza no site www.
guarulhos.sp.gov.br e no Facebook (@prefei-
turaGuarulhosoficial). O preparo do famoso 
bolinho aromatizado com mel, canela e cho-
colate faz parte das aulas online do projeto 
“Aprendendo pra gerar renda #emcasa”, que 
ensina receitas práticas e fáceis de doces e 
salgados durante a pandemia de Covid-19, 
como alternativa de renda às famílias. Na pró-
xima segunda-feira, dia 1º, será veiculada vi-

Diversidade das celebrações é tema do Patrimônio Cultural

‘O Alienista’ é tema do encontro online do Clube de Leitura

Preparação de pão de mel é tema de aula online na segunda

teressados devem acessar a fanpage das Bi-
bliotecas de Guarulhos no endereço: www.fa-
cebook.com/bibliotecasdeguarulhos/e buscar 
o link do aplicativo Zoom. É necessária a insta-
lação antecipada do aplicativo para participar 
do encontro online. Os encontros são quinze-
nais e as obras selecionadas para leitura e de-
bate são de domínio público e encontram-se 
gratuitamente disponíveis para download no 
site da Amazon. Desta forma, podem ser fa-
cilmente encontradas para leitura antecipada.

Nos prazeres da mesa!
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Esta sema-
na conversei com o jornalista 
Ricardo Castilho, que é respon-
sável pela principal revista de 
gastronomia do Brasil, a Praze-
res da Mesa, (www.prazeresda-
mesa.com,br), sobre a revista e 
também sobre o projeto MESA 
AO VIVO.

No bate papo, além de mui-
ta troca de ideias para futuros 
projetos, ele contou um pouco 
da história da revista.

“Serginho, a revista foi cria-
da em 2003 e mês que vem 
vamos completar 17 anos de 
circulação nacional. A ideia 
dela sempre foi em mostrar a 
gastronomia de todas as partes 
do Brasil independente se ela 
tem algum nome conhecido 
envolvido. Sempre que recebo 
alguma informação de alguém 
ou algum prato e restauran-
te que se destaca, coloco toda 
nossa equipe para correr atrás 
e, normalmente, elas se trans-
formam em ótimas historias”, 
explicou Castilho.

No meio da conversa, per-
guntei sobre a nossa cidade, que 
nos últimos 4 anos se fortaleceu 
no roteiro gastronômico do es-
tado. “Guarulhos é uma cidade 
extraordinária. A Prazeres da 
Mesa já participou de um even-
to em uma faculdade de gastro-
nomia de Guarulhos. Foi muito 
legal a interação com os alunos. 
Mas na época, há uns 5 anos, 
a cidade não estava tão forte e 
bem comentada no segmento 
gastronômico igual agora. E 
passando a quarentena ela, que 

é a maior de todo Alto Tietê, 
está no radar de nossa equipe 
de jornalistas e colaboradores. 
Quero muito abrir espaço para 
falar dos restaurantes, hambur-
guerias e bares gastronômicos”.

Já sobre o projeto Mesa ao 
Vivo, que é um evento onde a 
revista leva grandes nomes da 
gastronomia para aulas, dicas 
e muita troca de informações 
e que está programado para 
rolar no mês de novembro em 
Sampa, Castilho explicou a 
“transformação”.

“Com toda esta loucura de 
quarentena, coloquei toda equi-
pe da revista em home office. E 
você sabe que quando ficamos 
em casa as ideias pipocam sem 
parar. E pensando em como 
levar um pouco de entreteni-
mento para dentro da casa dos 
nossos leitores tive a ideia de 
organizar LIVES em nossas 
redes sociais, o Mesa ao Viso 
em Casa, com personalidades 
da gastronomia, e também com 
sommelières, para bate papos 
descontraídos e muitas receitas 
é claro. Toda programação com 
as atrações do dia está em nosso 
site e pretendo continuar com 
este formato quando acabar 
tudo isso”, contou.

E um detalhe que achei 
sensacional em nossa conver-
sa é que as 3 últimas edições 
da revista estão liberadas na 
íntegra pelo site ZINIO (zinio.
com.br). Vale demais a pena 
baixar e ler tudo.

Um abração e até a próxima 
semana

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana e 
assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos e do 

Karnivoro’s Churrasco Raiz

ACONTECE
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Respeitar
o limite de
velocidade.

Bebida
e direção.

Celular
ao dirigir.

Usar o cinto
de segurança.

Obedecer à
sinalização.

Você percebe
a importância
de suas escolhas?

Perceba o Risco. Proteja a Vida.

Programa já distribuiu mais de 28 
mil máscaras em 31 comunidades

Prefeitura retoma entrega de máscaras
nos terminais de ônibus na segunda-feira

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura já 
distribuiu 28.100 mil másca-
ras de tecido para pessoas em 
extrema vulnerabilidade social 
que vivem em 31 comunidades 
do município. Cada kit entre-
gue contém duas máscaras de 
pano, um sabonete e um folhe-
to com orientações de higiene 
para prevenção à covid-19. A 
ação faz parte do programa 
Máscaras pela Vida que che-
gou nesta semana a três novas 
comunidades: Santa Paula, rua 
Maria Paula Mota (antiga rua 
Cem), ambas no Jardim Presi-
dente Dutra, e rua José da Pe-
nha, no Santos Dumont.

Nas comunidades Santa 
Paula e da rua Maria Paula 
Mota, foram entregues 1.300 
mil kits e na da José da Penha, 
550 kits. A distribuição é feita 
por equipes das Secretarias de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social e de Habitação, em con-
junto com a Coordenadoria de 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, atra-
vés dos agentes de transporte 
da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
irá reiniciar o trabalho de en-
trega gratuita das máscaras, na 
próxima segunda-feira (01). Na 
primeira fase de distribuição, 
mais de seis mil máscaras fo-
ram entregues aos passageiros 
que chegavam sem o equipa-
mento nos seis terminais de 
ônibus existentes da cidade.

Desta vez, a iniciativa irá 
contemplar os passageiros 
que chegarem sem o equipa-
mento nos terminais e tam-
bém em pontos de grande 
demanda nos itinerários. Os 
agentes também continuarão 
o trabalho de conscientiza-
ção dos passageiros sobre a 
importância do uso do equi-
pamento para diminuir a pro-
pagação do novo coronavírus.

Desde o último dia 27 de 
abril, atendendo ao decreto 

Proteção e Defesa Civil.
O objetivo do Máscaras pela 

Vida é estimular o uso de más-
caras caseiras pela população 
do município. Por sua vez, as 
máscaras de tecido são obtidas 
através de doações de empresas 
e de costureiras voluntárias. 

municipal 36.811, o ingresso 
nos coletivos não é permitido 
para quem não estiver usando 
máscara. A adesão da popula-
ção à medida tem sido prati-
camente total, tanto por quem 
embarca nos terminais como 

por quem embarca no coletivo 
durante as paradas do itine-
rário. Em colaboração com a 
iniciativa, o jornal Guarulhos 
Hoje realizou recentemente 
doação dos equipamentos de 
proteção à prefeitura.

Outras ações 
Para reforçar a ideia, foram fixados adesivos nos para-brisas 

dianteiros dos ônibus com os dizeres “Embarque permitido so-
mente com o uso de máscaras”. A Guarupass, consórcio que 
reúne as três empresas concessionárias do município, providen-
ciou os adesivos para toda a frota.

Nos táxis e transportes de passageiros por aplicativos, o 
movimento de utilização das máscaras de proteção contra a 
propagação da covid-19 começou antes mesmo da publicação 
do decreto. Nessas modalidades, a adesão foi ainda mais rápida 
por parte de usuários e motoristas.

A prefeitura também prossegue com o trabalho de limpeza 
contínua dos terminais da cidade. São utilizados caminhões-
-bomba de grande potência para a higienização com cloro de 
todos os boxes de paradas de ônibus, além dos pontos de espera 
dos passageiros. Já as empresas de transportes têm a obrigato-
riedade de proceder à limpeza dos coletivos após cada viagem.

FOTO: SIDNEI BARROS
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Os ministérios da Justiça e Segurança Pública 
e da Saúde revogaram, nesta quinta-feira (28), a 
Portaria Interministerial nº 5, de março, assinada pelos 
ex-ministros Sergio Moro e Henrique Mandeta, com 
orientações sobre a obrigatoriedade das medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19) e dava 
competência à União para editar regras gerais sobre 
saúde pública. A revogação foi oficializada com a 
publicação da Portaria Interministerial  nº 9, assinada 
pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, André 
Mendonça, e interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e 
publicada no Diário Oficial da União de ontem. A medida 
leva em conta a decisão do STF que reconheceu 
a autonomia de estados e municípios para tomar 
decisões relativas ao enfrentamento da covid-19.

A Caixa vai abrir 2.213 agências no próximo sábado 
(30), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários 
do auxílio emergencial que receberam a primeira 
parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que 
queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir 
desta data, também será possível a transferência do 
benefício para contas da Caixa ou de outros bancos. Em 
época de pandemia, o auxílio emergencial está sendo 
pago a trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais, autônomos e desempregados. Antes de 
ir a uma agência, orienta a Caixa, os clientes devem 
consultar as unidades que estarão abertas em sua 
localidade. Desde o dia 20 de maio, foi creditado em 31 
milhões de contas o pagamento da segunda parcela, 
totalizando R$ 20,3 bilhões. 

ANOTE

A verdadeira beleza é 
conquistada no dia a dia, por 
meio da cortesia e da tolerância

Faz muito bem aos olhos e ao cora-
ção nós observarmos um rosto bonito 
presente nas redes sociais ou, ainda, 
quando passa a nossa frente. Fica-
mos encantados com tamanha beleza 
natural a ponto de acreditarmos, fir-
memente, que aquela pessoa é plena-
mente feliz com isso. Será mesmo?

Na verdade, a pessoa fisicamente 
bela carrega consigo o imenso desa-

fio de ser, interiormente, tão atra-
ente quanto imaginam que ela seja. 
Ela jamais saberá imediatamente se 
os outros estão se aproximando dela 
por amizade sincera. Vai consumir 
tempo e energia até compreender os 
motivos do nosso Criador ao fazê-la 
bonita, enquanto a maioria apresenta 
traços comuns.

Porém, em pouco tempo, a pessoa 
atraente percebe que a sua forma de 
agir, os seus pensamentos e esforços 
para evoluir como ser vivente são in-
finitamente mais importantes do que 
os belos traços que a mãe-natureza 
lhe concedeu.

O que dá direito a uma pessoa 

de ser chamada de linda? O que a 
define? Quantas nessa categoria 
cumprimentam você com um alegre 
bom dia? Quantas sorriem enquan-
to estão caminhando pela rua ou du-
rante os diálogos? Quem não mede 
esforços para ajudar o semelhante, 
com uma palavra ou simplesmente 
prestando atenção especial a quem 
dela tanto necessita?

A verdadeira beleza é conquistada 
no dia a dia. É um gesto de cortesia 
aqui, um momento de tolerância ali, 
um sorriso sincero acolá. Atenção: 
não esperar recompensas por quais-
quer atos de altruísmo. O que quer 
que nós façamos, sozinhos ou no 
meio da multidão, somente um pon-
to de vista terá importância: o nosso. 
Trata-se da visão interior.

Problemas nos campos amoro-
so, profissional, familiar e físico nos 
abatem sensivelmente. Quem estiver 
a nossa volta irá perceber a diferen-
ça. É maravilhoso quando dispomos 
de algum amigo que esteja disposto 
a sentar-se ao nosso lado e nos ouvir 
com atenção. Todos nós precisamos 
deste carinho fraterno.

Caso você não tenha por perto al-
guém em quem confiar para compar-
tilhar os seus sentimentos mais ínti-
mos: a ) respire profundamente; b) 
tome um copo d’água, lentamente; c) 
pegue papel e caneta; d) escreva tudo 
que está ferindo o seu coração; e) de-
sabafe, escrevendo o que quiser; lave 
a alma; f) agora, com o emocional 
mais leve, cuidadosamente queime a 
folha de papel.

Pronto! Você está em condições 
de recomeçar. A sua maneira de en-
carar a vida vai melhorando a cada 
novo exercício. Até que, de repente, 
você perceberá que para manter-se 
belo por dentro e por fora precisará 
apenas dos dois primeiros passos: res-
pirar e beber água. Par a completar, o 
indispensável: faça tudo com Amor. 

A sempre discreta 
e encantadora 
beleza interior

57 anos, é jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
coach e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; autor do livro 
“Dia após Dia, Disciplina e Gratidão”

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA

Prezados(as) Condôminos(as),
Considerando a pandemia do COVID-19 que afeta a todos de maneira indiscriminada, 
este Síndico, ouvindo as opiniões de membros do Conselho, Comissão de Obras e 
Condôminos, e para cumprimento de exigências legais, faz saber o seguinte:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam os senhores condôminos do CONDOMÍNIO RESIDEN-
CIAL ALTAVISTA, convocados para Assembleia Geral Ordinária nos termos do Ar-
tigo 25, Parágrafo 2º da nossa Convenção Condominial, e Lei 10.406 artigo 1.347, e 
de forma virtual como recomendam nossas autoridades Governamentais e principal-
mente da Saúde, no endereço https://assembleia.click/altavista  a partir das 00h01 
do dia 06 de junho e encerramento às 23h59 do dia 10 de junho do corrente, com 
a seguinte pauta: Item 1 – Exposição das Obras: a) Realizadas b) Em andamento. 
Item 2 – Fixar o orçamento do ano em início. Item 3 – Aprovação das contas do 
exercício anterior, atos e resoluções do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo. 
Item 4 – Deliberar sobre pedidos de obras nas áreas comuns e privativas no con-
domínio, devendo o Síndico e Comissão de Obras – por maioria – autorizarem sua 
realização, mediante termo próprio com os critérios preventivos quanto a Covid-19. 
Item 5 – Deliberar sobre a remuneração para o exercício da função de Síndico em 5 
(cinco) salários mínimos e isenção da cota de despesas ordinárias a partir de maio 
de 2020. O período a ser cumprido, será de 10 horas presenciais e mais 6 horas 
complementares à distância.  Item 6 – Alteração dos Artigos 22 e 26 da Convenção 
do Condomínio. Ficam os senhores Condôminos notificados que a não participação 
da Assembleia Geral Ordinária em apreço, implicará na anuência das deliberações 
dos participantes, as quais se tornarão obrigatórias a todos. Informamos ainda que, 
nos termos do artigo 1.335, inciso terceiro, do Código Civil (lei 10.406), fica condiciona-
do o direito do condômino de votar e participar nas assembleias quando estiver quite 
com as despesas condominiais vencidas.

Guarulhos, 28 de maio de 2020.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA - Síndico

 
 

 
Prezados(as) Condôminos(as), 

 
Considerando a pandemia do COVID-19 que afeta a todos de maneira 
indiscriminada, este Síndico, ouvindo as opiniões de membros do Conselho, 
Comissão de Obras e Condôminos, e para cumprimento de exigências legais, 
faz saber o seguinte: 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Pelo presente Edital, ficam os senhores condôminos do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ALTAVISTA, convocados para Assembleia Geral 
Extraordinária nos termos do Artigo 25, Parágrafo 2º da nossa Convenção 
Condominial, e Lei 10.406 artigo 1.347, e de forma virtual como recomendam 
nossas autoridades Governamentais e principalmente da Saúde, no endereço 
https://assembleia.click/altavista  a partir das 00h01 do dia 23 de 
maio e encerramento às 23h59 do dia 25 de maio do corrente, com a 
seguinte pauta: 

 
 
 

Item 1 - Exposição das Obras: a) Realizadas b) Em andamento.  
  

Item 2 – Deliberar sobre pedidos de obras nas áreas comuns e 
privativas no condomínio, devendo o Síndico e Comissão de Obras – 
por maioria – autorizar sua realização, mediante critérios preventivos 
quanto a Covid-19. 

 
Item 3 – Deliberar sobre a remuneração para o exercício do cargo de 
Síndico em 5 (cinco) salários mínimos, mais a isenção da cota de 
despesas ordinárias a partir do mês de maio de 2020.   
 
 
 

 
 

Ficam os senhores Condôminos notificados que a não participação da 
Assembleia Geral Extraordinária em apreço, implicará na anuência das 
deliberações dos presentes, as quais se tornarão obrigatórias a todos. 
Informamos ainda que, nos termos do artigo 1.335, inciso terceiro, do 
Código Civil (lei 10.406), fica condicionado o direito do condômino de votar 
e participar nas assembleias quando estiver quite com as despesas 
condominiais vencidas. 
 

Guarulhos, 15 de maio de 2020. 
 
 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA 
Síndico 
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LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA.
CNPJ nº 43.368.422/0001-27

COMUNICADO
No dia 30/04/2020 a empresa Locar Guindastes e Transportes Intermodais Ltda., situada 
na Rua João Pedro Bumentha número 300 - Cidade Industrial Satélite - Guarulhos/SP - 
CEP 07224-150 sofreu um ataque de um vírus em sua rede de servidores onde foram 
corrompidos todos os seus arquivos de rede e sistemas de legado (ERP, CRM, entre outros) 
onde mantinha todas as informações Fiscal/Contábil/Financeira/Estoque/RH/Trabalhista, etc. 
Obs.: Foram corrompidos os arquivos da matriz e de todas as filiais da Companhia. 
A Companhia contratou algumas empresas da área de T.I. (Tecnologia da Informação) na 
tentativa de recuperar os arquivos perdidos, até o momento nada foi recuperado.

Cidade receberá recursos do governo federal 
para implantação de mais 20 leitos de UTI 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos deve 
receber nos próximos dias 
uma verba federal para a im-
plantação e mais 20 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) no Centro de Combate 
ao Coronavírus (3C-Gru). A in-
formação foi dada ontem pelo 
prefeito Guti, durante live nas 
redes sociais. “Teremos mais 
20 leitos graças ao governo fe-
deral que estende a mão para 
Guarulhos. Obrigado pela sen-
sibilidade”, disse Guti. 

O valor, no entanto, não 
foi informado. O montante foi 
pleiteado pelo intermédio do 
deputado federal Cezinha de 
Madureira (PSD).

A ampliação do número de 
leitos é necessária já que a pre-
feitura pretende flexibilizar a 
quarentena, liberando o retor-
no de algumas atividades co-
merciais. O anúncio do plano 
para isto será feito hoje.

Nesta quinta-feira (28) 
Guarulhos chega a 2.378 ca-
sos confirmados de covid-19. 

São 420 casos a mais do que 
o registrado nas últimas 24 
horas. Os óbitos passaram de 
227 para 255, sendo de 20 ho-
mens, com idades entre 38 e 
96 anos, e oito mulheres, com 
idades entre 50 e 86 anos, que 
ocorreram em abril (2 óbitos) e 
maio (26). As informações são 
do Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde. O crescimento 
deve-se ao acesso do banco de 
dados do E-SUS liberado para 
a cidade nesta semana.

Os leitos de UTI munici-
pal e estadual destinados para 
pacientes com covid-19 têm 
taxa de ocupação de 100% em 
Guarulhos, enquanto que os 
de enfermaria a taxa é de 71%. 
Cinquenta e oito pessoas estão 
internadas no Centro de Com-
bate ao Coronavírus (3C-Gru), 
das quais dez estão em leitos 
UTI, três na sala vermelha e as 
demais em leitos de enferma-
ria. No local, foram registradas 
duas transferências, um óbito e 
três altas nesta quinta-feira. 

Taxa de cura do covid-19 sobe para 
72% nesta semana em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O percentual de 
pacientes curados do novo 
Coronavírus (covid-19) em 
Guarulhos subiu de 65% para 
72% da semana passada para 
esta. De acordo com os dados 
do Boletim Epidemiológico di-
vulgado ontem pela Secreta-
ria de Saúde, dos 2.378 casos 
da doença confirmados até o 
momento, 1.712 pessoas evo-
luíram satisfatoriamente, 255 
não resistiram e morreram e 
411 permanecem internadas 
em tratamento.

O Boletim Epidemiológico, 
que também traz informações 
sobre a situação do novo Coro-
navírus nas quatro regiões de 
Saúde de Guarulhos, mostra 
que a maior quantidade de 
casos confirmados da doen-
ça – 747 pessoas infectadas e 
79 óbitos – está concentrada 
na área central da cidade, que 
inclui os seguintes bairros: 
Jardim Paraventi, Jardim Flor 
da Montanha, Parque Cecap, 
Vila Fátima, Vila Barros, Pon-
te Grande, Itapegica, Jardim 
Munhoz, Jardim Tranquilida-
de, Vila São Rafael e Jardim 
Vila Galvão.

Mas é da região de Saú-
de Cantareira a maioria das 
mortes em decorrência do 
covid-19. São até o momen-
to 671 casos confirmados e 
82 óbitos neste território que 
compreende bairros como: 
Vila Galvão, Jardim Rosa de 
França, Jardim Palmira, Par-
que Continental, Jardim Novo 
Recreio, Cabuçu, Jardim Acá-
cio, Jardim Belvedere, Parque 
Primavera, Taboão, Cidade 
Martins, Jardim Santa Lídia, 
Cocaia, Jardim Jovaia, Vila 
Rio de Janeiro e Morros.

A terceira região com 

maior número de pessoas in-
fectadas é a Pimentas Cumbi-
ca, onde estão localizados os 
bairros: Pimentas, Conjunto 
Marcos Freire, Jardim Jacy, 
Cumbica, Parque Uirapuru, 
Jardim Nova Cumbica, Água 
Chata, Vila Dinamarca, Jar-
dim Nova Cidade, Parque 
Jandaia, Jardim Normandia, 
Parque Piratininga, Jardim 
Aracília, Parque Jurema, Par-
que Alvorada, Jardim Dona 
Luiza e Jardim Santo Afonso. 
Nesta área de abrangência já 
foram confirmados 528 casos 
e 51 óbitos.

Por fim, com 383 notifica-
ções positivas para covid-19 
e 43 mortes está a Região de 
Saúde São João/Bonsucesso, 
onde se situam bairros como 
Bananal, Jardim Fortaleza, Ci-
dade Seródio, Haroldo Veloso, 
Parque Santos Dumont, Nova 
Bonsucesso, Jardim Álamo, 
Vila Carmela, Parque Residen-
cial Bambi, Água Azul, Jardim 
Presidente Dutra, Marinópo-
lis, Inocoop, Lavras, Cidade 
Soberana, Jardim Ponte Alta e 
Jardim Santa Paula. 

Nesta semana, um total 
de 49 notificações de covid-19 
atribuídas a Guarulhos não 
contém informação sobre a 
local de residência dos pacien-
tes. Quanto às faixas etárias 
mais acometidas pela doença, 
estão as de 40 a 49 anos com 
23,25% dos casos; de 30 a 39 
anos com 22,12%; a de 50 a 59 
anos com 16,99% e a de 60 a 
69 anos com 13,08%, sendo 
esta última a que concentra 
o maior percentual de óbitos 
(28,63%), seguida das pessoas 
com idade igual ou superior 
a 80 anos (21,18%) e daquelas 
com 70 a 79 anos (17,65%).

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Bosque Maia terá Drive-Thru Solidário neste final de semana

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura pro-
move neste sábado e domin-
go, dias 30 e 31, das 8h às 17h, 
mais uma edição do Drive-
-Thru Solidário em uma ten-
da na avenida Paulo Faccini, 
altura do Bosque Maia, para 
receber doações de alimentos 
não perecíveis, água e itens de 
higiene e limpeza. Os produtos 

doados vão ajudar a população 
mais vulnerável e aqueles que 
neste momento não estão po-
dendo trabalhar por conta da 
pandemia de covid-19.

Este ponto de arrecadação 
é uma forma de as pessoas 
doarem sem precisar sair do 
veículo, já que funcionários da 
administração municipal vão 

até os carros retirar os produtos 
como forma de evitar aglome-
ração. Os itens arrecadados vão 
formar cestas básicas emer-
genciais que o Fundo Social 
de Solidariedade encaminha à 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social para distri-
buição aos Centros de Referên-
cia da Assistência Social (Cras).
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ÁRIES: Verá surgir uma amizade muito bonita com 
alguém de Libra. Marte tende influenciar neste campo da 
amizade. 

TOURO: Não aceitar as mudanças te afastará de algumas 
pessoas. Demonstre as suas habilidades o máximo que 
puder para superar isso. 

GÊMEOS: Haverá algumas confusões iniciadas por você. 
A presença forte de Saturno e Júpiter influenciarão 
fortemente nesta questão. 

CÂNCER: Nada de novo ocorrerá. Tenderá a ser um dia 
mais ameno pela a grande presença de saturno. Estará 
em um momento um pouco mais sensível que o normal. 

LEÃO: As dificuldades que irão aparecer durante o dia 
terão intervenção do sol. É bom que você use sua criati-
vidade para sair dessas situações mais encabuladas. 

VIRGEM: Agirá de forma inocente em alguns aspectos do 
seu dia. Netuno irá contribuir para esse estado de quase 
inércia diante das situações. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Haverá alguns ganhos durante este dia no campo 
social. A sua exaltação em Saturno estará muito ligada 
com sua característica sociável. 

ESCORPIÃO: Terá uma vontade acima do comum de 
vencer. Água e Urano farão parte desse espírito forte de 
ganhar. 

SAGITÁRIO: Muitas coisas que acontecerão durante o 
dia serão devido a sua sinceridade. Terá mais afinco com 
pessoas de touro. 

CAPRICÓRNIO: Tendo em vista sua ganância e vontade 
de vencer, terá problemas com pessoas de câncer. Preci-
sará focar no trabalhar sem prejudicar ninguém. 

AQUÁRIO: Mostrará ter muita energia para encarar as 
dificuldades que virão acontecer neste dia. Será um dia 
bom para você pensar sobre a sua vida. 

PEIXES: Nada de surpreendente porém a Lua vai facilitar 
para você algumas atividades. Seu amor irá passar tran-
quilidade no qual tende a produzir boas energias. 

HORÓSCOPO
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Oportunidade

NEGÓCIOS

PASSO PONTO  
Auto Pecas Bonsucesso 
GRS. Ót. Locaz. F: 94726-
0886

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

‘Ilumina Guarulhos’ atinge marca de 4.543 novas instalações
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desenvolvido 
pela prefeitura para a im-
plantação e a modernização 
de pontos de iluminação 
pública, o programa Ilumi-
na Guarulhos já beneficiou 
milhares de pessoas de todas 
as regiões da cidade com a 
instalação de 4.543 pontos de 
luz, o equivalente a mais de 
150 km de ruas iluminadas 
desde 2017.

O próximo bairro a ser 
contemplado é o Cabuçu, 
onde 18 vias receberão a 
implantação de 104 novas 
luminárias no final da pró-
xima semana. Os trabalhos 
na região começaram nesta 
quarta-feira (27) e vão benefi-

ciar moradores das ruas Um 
(5 pontos), Dois (6), Três (2), 
Quatro (5), Cinco (1), Seis (5), 
Sete (4), Oito (15), Onze (6), 
Doze (4), Treze (7), Quatorze 
(5), Quinze (3), Dezesseis (1), 
Dezessete (6), Dezoito (2), De-
zenove (13) e rua Hans Heitel 
Hohl (14 pontos).

Com isso, o parque de ilu-
minação pública da cidade já 
conta com mais de 70 mil uni-
dades instaladas. “É um nú-
mero é significativo e resul-
tado de um intenso trabalho 
na contratação dos serviços e 
aquisição de materiais e equi-
pamentos”, afirma o diretor 
do Departamento de Ilumina-
ção Pública, Mário Harada.
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