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Disque-Denúncia Essa é uma questão humanitária que o Stap nos apresentou há um 

tempo e sobre a qual viemos conversando e acertando os pontos 
para podermos oferecer aos nossos trabalhadores”, Guti, prefeitoEuroBovespa 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

Shoppings só poderão abrir por 4 horas 
e com 20% da capacidade em SP

ACONTECE

rações e filas em frente às agências do ban-
co. Para atender à grande demanda, a Caixa 
Econômica Federal vai abrir 2.213 agências 
no País inteiro neste sábado. Em São Paulo, 
serão abertas 535 unidades. O horário de fun-
cionamento das agências será das 8h às 12h 
e todos que chegarem dentro desse período 
serão atendidos, mesmo que a unidade feche 
ao meio dia. A Caixa reforça que não é preciso 
madrugar nas filas, já que o atendimento con-
tinuará até o último cliente.

entrega dos cartões de gratuidade e o mo-
nitoramento da prestação dos serviços. O 
investimento do Governo de São Paulo é de 
R$ 2 milhões.

Desde o início de abril, os 59 restauran-
tes Bom Prato passaram por rápidas adap-
tações com o intuito de servir as refeições 
para viagem, em embalagens e com talhe-
res descartáveis. O horário de atendimen-
to também foi ampliado para evitar aglo-
merações, sendo os cafés da manhã das 
7h às 9h, almoços das 10h às 15h e jantares 
das 17h30 às 19h, ou enquanto houver re-
feições disponíveis.

Neste sábado (30), começa o calendário de 
saque em espécie da segunda parcela do au-
xílio emergencial de R$ 600 para beneficiários 
que não estão no Bolsa Família. Por enquanto, 
apenas quem recebeu a primeira parcela até 
30 de abril e nasceu em janeiro pode sacar o 
valor. Na próxima segunda (01º), poderão sacar 
os nascidos em fevereiro e assim por diante.

Segundo a Caixa, o escalonamento dos 
saques presenciais de acordo com o mês de 
aniversário tem como objetivo evitar aglome-

Já estão abertas as inscrições para os novos 
cursos gratuitos das Oficinas Culturais online, 
oferecidos no próximo mês de junho pela Se-
cretaria de Cultura e Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo por meio da Poiesis – Insti-
tuto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura. 
Os encontros, que acontecem a distância nas 
plataformas Google Meet ou Zoom Meeting, 
são oferecidas a pessoas a partir de 16 anos.

O governador João Doria anunciou nesta 
sexta-feira (29) a gratuidade nas refeições 
oferecidas pela rede Bom Prato a 15 mil pes-
soas em situação de rua cadastradas pelas 
prefeituras. A medida vale até 30 de julho e 
pode ser prorrogada. A partir de segunda-
-feira (1º), com a adesão dos municípios, a 
Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Estado firmará convênio de cooperação 
com as Prefeituras. A iniciativa estabelece a 
gratuidade das refeições mediante a apre-
sentação de cartão com QR Code, e cabe 
às Prefeituras a quantificação, identificação 
e localização dos beneficiários, bem como a 

Caixa abre mais de 2 mil agências no sábado para pagar auxílio emergencial

Poiesis abre inscrições para novas oficinas culturais gratuitas 

Bom Prato vai oferecer refeições gratuitas para pessoas em situação de rua

Para garantir a formação e vivência da po-
pulação no campo da cultura, esta edição das 
Oficinas Culturais conta com cursos de escrita 
criativa, videopoesia, direitos autorais no cam-
po da música e contação de histórias. Para par-
ticipar é necessário ler a minuta das oficinas de 
interesse e acessar os links para inscrição. A ofi-
cina de contação de histórias é uma atividade 
aberta e não exige inscrição prévia.

Shoppings centers e o co-
mércio de rua nas cidades de 
São Paulo que foram autori-
zadas a retomar atividades 
econômicas terão de respei-
tar restrições ao número de 
frequentadores e limites de 
horário de funcionamento, 
segundo detalhes divulgados 
nesta sexta-feira (29), pela 
gestão João Doria (PSDB).

Segundo a secretária de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Patrícia Ellen, os shoppin-
gs e o comércio nas cidades 
da fase 2, laranja (como é o 
caso da capital paulista), só 
poderão operar atendendo 
20% da capacidade, com um 
horário de abertura de quatro 
horas por dia.

No caso dos shoppings, as 
praças de alimentação devem 
ficar fechadas. Nas cidades 
que estão na fase 3, amarela, 
o horário será de seis horas e 
a capacidade, de 40%.

“Ainda estamos em um 
momento de tomar muito 
cuidado, sair somente se 
for estritamente necessá-
rio”, disse a secretária. “Não 
estamos saindo a passeio. 
Temos de ter muita respon-
sabilidade neste momento 
para que os resultados se-

jam alcançados.”
O Estado tem cinco fases 

de quarentena, vermelho, la-
ranja, amarelo verde e azul, 
sendo a primeira a restrição 
total e última a liberação.

Há uma série de proto-
colos em cada etapa. Na ca-
pital, o prefeito Bruno Covas 
(PSDB) anunciou que a cida-
de ainda vai assinar proto-
colos reabertura, com asso-
ciações representantes dos 
setores que poderão voltar a 
funcionar, antes de reabrir.

A partir de segunda-
-feira, dia 1º, a fiscalização 
ao comércio será reforçada. 
Lojas e shopping só pode-
rão abrir após assinar os 
protocolos de higiene.

“Não vamos dar prazo, 
para não ficar refém desse 
prazo. Assim que a Vigilân-
cia Sanitária permitir, reabre”, 
disse Covas. “Apesar da au-
torização dada pelo governo 
do Estado, no dia 1º começa 
a análise dos protocolos. E 
vamos com fiscalização mais 
intensificada para a rua na 
segunda-feira”, comentou 
Covas, quando questionado 
sobre comércios que podem 
vir a reabrir antes da autoriza-
ção municipal.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura protocola na Câmara PL que dispõe sobre
jornada especial de trabalho ao servidor com deficiência
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos encaminhou à Câ-
mara Municipal o projeto de 
lei 1.289/2020, que dispõe so-
bre a concessão pela Adminis-
tração Pública Direta e Indi-
reta do Município de jornada 
especial de trabalho ao servi-
dor público municipal com 
deficiência, bem como àquele 
que tenha cônjuge ou relação 
de união estável, filhos ou de-
pendentes com deficiência.

O texto concede a redução 
diária de uma hora ao servi-
dor que cumpra carga horá-
ria de trinta horas semanais 
e duas horas ao servidor que 
cumpra carga horária igual 
ou superior a quarenta horas 
semanais, podendo ocorrer 
no início ou final do expe-
diente. O servidor não terá re-
dução de vencimentos e nem 
a necessidade de compensa-
ção de horário. 

Na hipótese de filhos ou 
dependentes com deficiência, 
quando ambos os pais ou res-
ponsáveis forem servidores, a 
concessão de jornada especial 
de trabalho será deferida so-
mente a um deles e, sendo se-
parados, ao que tiver a guarda 

Defesa Civil vistoria córregos e 
comunidades em diversas regiões 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Coordenadoria 
de Proteção e Defesa Civil de 
Guarulhos (Compdec) prepara 
a cidade durante o ano inteiro 
para a temporada de chuvas 
fortes, quando é ativado o Pla-
no Verão. Neste mês, além de 
auxiliar na entrega de másca-
ras para a prevenção do coro-
navírus, os agentes realizaram 
vistorias em diversas comuni-
dades e acompanharam ma-
nutenções em córregos para 
diminuir os riscos de desastres 
naturais.

A equipe da Compdec que 
desenvolve o monitoramento 
de riscos circulou em comuni-
dades como Morro do Amor 
(Vila Rio de Janeiro), Rondi-
nha (Cumbica), Cidade Sobe-
rana, Cidade Seródio e Parque 
Mikail. Os agentes incluíram 
as demandas ao cronograma 
das equipes de zeladoria e já 
iniciaram manutenções em 
córregos da Vila das Malvi-
nas, Vila Any, Cidade Seró-
dio, Taboão, Jardim Angélica 
e Parque Jurema.

Programa de Melhoria de Infraestrutura finaliza 
recapeamento em via do Jardim Bela Vista
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Programa de 
Melhoria de Infraestrutura de 
Guarulhos realizou nesta sexta-
-feira (29) os trabalhos finais de 
recuperação da malha viária e 
recapeamento da rua Humber-
to Brochini, no Jardim Bela Vis-
ta. A ação é da prefeitura, geren-
ciada pela Secretaria de Obras, 
e é desenvolvida permanente-
mente em todas as regiões da 
cidade. Algumas intervenções 
são executadas durante a noite, 
permitindo fazer o serviço sem 
muita interferência no trânsito 
de veículos. 

Contratada por R$ 380,7 
mil, a empresa Paupedra Pe-
dreiras, Pavimentações e Cons-

Ações entre município e Sabesp 
leva melhorias a vias da cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura e 
a Sabesp estão trabalhando 
juntas para levar melhorias 
para diferentes ruas do mu-
nicípio. Vias que recebem 
grandes intervenções da 
companhia estadual, como 
a troca ou a colocação de tu-
bulações de água, redes cole-
toras de esgoto e ramais de 
água, em seguida recebem 
recapeamento. O gerencia-
mento dos trabalhos está por 
conta da Secretaria de Obras.

Os trabalhos de recape-
amento da rua Orlando Ra-
mos, no Jardim Triunfo, re-
gião do Bonsucesso, tiveram 

truções Ltda. é responsável pela 
obra e iniciou os trabalhos no 
dia 25 de abril com a conserva-
ção e manutenção da malha vi-
ária e colocação de pavimento 
leve numa extensão de 773,86 
metros e área de 6.762,44 m², 
entre a praça Juscelino Kubits-
chek de Oliveira e a rua Indaiá. 
Após encerrar a pavimentação, 
a via receberá nova sinalização.

Por conta da pandemia da 
covid-19, todas as empresas 
contratadas para a execução 
das obras foram orientadas a 
que seus funcionários traba-
lhem com os equipamentos de 
segurança e que não façam par-
te dos grupos de risco.

início nesta quinta-feira (28) 
com a chegada dos maquiná-
rios e fresagem do solo. As in-
tervenções serão feitas numa 
extensão de 570 metros linear 
e área de 8.550 m².

Outras obras importantes 
em vias no Bonsucesso estão 
sendo finalizadas, como a ave-
nida Paschoal Thomeu, com 
aproximadamente 33 mil m², 
no trecho entre o Trevo de 
Bonsucesso até a estrada Al-
bino Martello. Além disso, a 
avenida Maria Catharina de 
Jesus teve 300 metros de sua 
extensão recapeados, em fren-
te ao cemitério do Bonsucesso.

da pessoa com deficiência.
Para o prefeito Guti, esta é 

uma conquista que deve ser 
comemorada por todos os ser-
vidores, já que mais um direito 
foi garantido para aqueles que 
precisam. “Essa é uma questão 
humanitária que o Stap (sindi-
cato dos servidores) nos apre-
sentou há um tempo e sobre 
a qual viemos conversando e 
acertando os pontos para po-
dermos oferecer aos nossos 
trabalhadores”, disse.

O projeto de lei, que pode 
ser conferido no link ht-
tps://www.guarulhos.sp.gov.
br/06_prefeitura/leis/projetos_

download/20pl1289.pdf, foi 
elaborado pela Prefeitura de 
Guarulhos em parceria com o 
Stap. Caso aprovada, a propos-
ta se aplicará aos servidores 
públicos regidos pelas normas 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e também aos 
estatutários.

De acordo com a secretária 
de Assuntos Jurídicos do Stap, 
Renata Grota, este era um as-
sunto pleiteado pelo sindicato 
há anos. “Agradecemos em 
nome de todos os servidores 
que têm essa necessidade e 
agora poderão conquistar esse 
direito”, afirmou.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Parceria entre ACE e Universidade São Judas 
garante conteúdo de gestão gratuito a associados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos fechou parceria com a 
Universidade São Judas para 
oferecer conteúdos de gestão 
executiva gratuitos por meio da 
HSM Experience, plataforma 
digital da HSM que é uma verti-
cal da Ânima Educação. O acor-
do, intermediado pelo consultor 
do Programa Empreender na 
entidade, Ricardo Alves, e pela 
assistente de Eventos Thamiris 
Oliveira, foi fechado no dia 7/05 
e estará disponível - através dos 
links abaixo - para todos os as-
sociados da ACE-Guarulhos.

A princípio a ferramenta 
disponível é uma degustação 
para que os associados interes-

sados possam conhecer como 
a plataforma funciona. “Nes-
ta época de isolamento social, 
muitos empreendedores bus-
cam ocupar melhor seu tem-
po. E a capacitação pode, além 
de ocupar a agenda, dar mais 
ferramentas para o próprio ne-
gócio”, afirmou o presidente da 
ACE, Silvio Alves.

“É uma forma interessante 
de se preparar para o momento 
em que as atividades econômi-
cas voltarem a funcionar ple-
namente. A crise exigirá, sem 
dúvidas, empresários mais ca-
pacitados no pós-quarentena”, 
lembrou o superintendente 
Maurici Dias Gomes, respon-
sável pela validação do acordo 

entre a ACE e a São Judas.
Com a unidade Guarulhos 

inaugurada há apenas um ano, 
a tradicional São Judas tornou-
-se uma das cinco melhores 
universidades particulares 
do País, em 2016, segundo o 
MEC. “Para nós é importante 
ter a ACE como apoiadora. Será 
uma forma de levar conheci-
mento para os empresários da 
cidade e seus colaboradores. 
Além disso, a parceria com a 
entidade dá força na divulga-
ção do projeto, para que outros 
aproveitem o período em casa 
e invistam em conhecimento 
sem gastar nada”, disse a coor-
denadora de parcerias da São 
Judas, Rosana Bucheri.
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Todos os acontecimentos políticos 
recentes em nosso país alteraram 
o “humor” do mercado

O Brasil é um país emergente. Por 
isso, é extremamente dependente das 
taxas de juros para atrair investidores es-
trangeiros, o que faz com que quaisquer 
movimentações políticas, tanto positivas 
como negativas, impactem diretamente 
no mercado financeiro nacional.

Para fazer uma comparação, vou usar 
os Estados Unidos como exemplo. Lá, os 

efeitos das manifestações políticas não 
são tão sentidos como aqui. Se o presi-
dente norte-americano, Donald Trump, 
falar alguma coisa em público, os índices 
da bolsa local não serão tão modificados. 
Já no Brasil, qualquer declaração do pre-
sidente Jair Bolsonaro gera uma reação 
muito forte no mercado financeiro.

Por isso, todos os acontecimentos po-
líticos recentes em nosso país alteraram 
significativamente o “humor” do merca-
do, já que esses fatos refletem diretamen-
te na confiança do investidor. Passamos 
por um período de “pisar em ovos”, com 
o pedido de demissão do então Ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro. Sua barulhenta saída do governo 

refletiu na bolsa de valores. Os índices 
caíram muito no dia do anúncio.

Enquanto Moro dizia que tinha pro-
vas de que Bolsonaro gostaria de inter-
ferir politicamente na Polícia Federal, o 
mercado reagiu com medo. Os próprios 
economistas estavam inseguros em rela-
ção ao desdobramento do caso. Resulta-
do: houve fuga de capital estrangeiro do 
país. Isso fez com que a bolsa caísse e o 
dólar subisse naquele momento.

No entanto, na última sexta-feira, 
22/05, com a divulgação do vídeo da reu-
nião ministerial, realizada no dia 22 de 
abril, o mercado reagiu positivamente - 
como se o conteúdo do encontro entre 
Bolsonaro e os ministros não provasse 
as acusações de Moro. A bolsa subiu na 
segunda-feira, 25.

A subida também foi impulsionada 
pela reabertura dos mercados externos. 
Como o Brasil é um país exportador e os 
principais ativos da bolsa são comercia-
lizados no exterior, os resultados foram 
positivos.

As inseguranças e seguranças do 
mercado são definidas por ações po-
líticas porque somos dependentes de 
capital estrangeiro. Isso explica a volati-
lidade da nossa economia. O pedido de 
demissão de Moro afastou o investidor. 
O vídeo da reunião ministerial e a reto-
mada da atividade econômica em ou-
tros países fizeram com que a situação 
melhorasse: entrou dinheiro do exterior 
no Brasil e o dólar caiu.

Não é tão simples entender todas 
essas movimentações e quais serão os 
seus impactos no cenário econômico. 
Mais difícil ainda é identificar quais 
oportunidades para investir o seu di-
nheiro podem surgir nessa instabili-
dade quase que permanente. Por isso, 
é sempre importante consultar um 
especialista na área de investimentos. 
Somente um profissional capacitado 
poderá orienta-lo na hora de aplicar, 
sempre obedecendo seu perfil e o que 
você pretende com seu investimento.

Toda movimentação 
política – boa ou não 
– afeta nosso sensível 
mercado financeiro

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 vice-presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, suspendeu decisões que 
autorizavam o funcionamento de academias de 
esportes no estado de Goiás e no município de 
Osasco, em São Paulo. As decisões foram divulgadas 
pela assessoria da Corte. Ao derrubar as decisões 
das justiças estaduais, Fux atendeu a pedidos dos 
ministérios públicos de Goiás e de São Paulo. Ambos 
argumentaram que a autorização para a reabertura 
de academias não teve base em elementos e dados 
científicos ou técnicos de órgãos e autoridades de 
saúde pública. O ministro entendeu que a abertura 
das academias não atende a interesse nacional, 
“notadamente em tempos de pandemia e de grave 
crise sanitária como ora vivenciamos”.

Em nota técnica, o Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Consed) alerta que os estados 
vêm gastando mais em aulas remotas e outras ações 
durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) e 
que, por outro lado, as receitas vêm caindo.  “Trata-se, 
portanto, de um cenário muito preocupante, que indica 
que haverá uma retração significativa do gasto público 
com educação no país em 2020”, diz a nota. De acordo 
com o Consed, há um descompasso entre receitas e 
despesas em educação em 2020. “Estamos observando 
quedas importantes das arrecadações estaduais, que 
representariam algo próximo de R$ 20 bilhões a menos 
de recursos para educação e a necessidade de ofertar 
novas soluções de ensino não presencial que, até o 
momento, somam R$ 1,9 bilhão”. 
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Prefeitura buscará sintomáticos de covid-19 
em ação com a Pastoral do Povo da Rua
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(31) profissionais da rede mu-
nicipal de saúde da Região São 
João/Bonsucesso e do Consul-
tório na Rua do SUS, incluin-
do auxiliares de enfermagem, 
enfermeira e assistente social, 
vão fazer uma busca ativa de 
pessoas com sintomas de Co-
vid-19 em uma ação da Pasto-
ral do Povo da Rua que será 
promovida das 8h às 12h ao 
lado da Igreja Matriz, no Cen-
tro de Guarulhos. Em mais 
essa parceria com a pastoral, a 
Secretaria da Saúde realizará 
também, exclusivamente para 
a população em situação de 
rua, a vacinação contra a gri-
pe, conforme critérios defini-
dos pelo Ministério da Saúde.

Por parte da pastoral ha-
verá disponibilização de ba-
nho em equipamentos insta-
lados nas imediações, corte 
de cabelo, café da manhã e 
doação de roupas. A partici-
pação da Secretaria da Saú-
de nesta ação social é mais 
uma iniciativa da pasta para 
garantir a assistência da po-
pulação em situação de rua, 
que se encontra mais expos-
ta à contaminação devido à 
impossibilidade de realizar 
todas as medidas preventivas 
indicadas.

Dentro das medidas de 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus, a Secretaria 
da Saúde também ampliou, 
desde abril, o horário de aten-
dimento do Consultório na 
Rua do SUS, que passou a 
fazer abordagens de segunda 
a domingo com aferição de 
temperatura, da saturação e 
de outros sintomas gripais, 
bem como com distribuição 
de máscaras confeccionas em 
TNT (tecido não tecido) para 
pessoas assintomáticas. So-
mente no mês passado foram 
realizados 181 atendimentos 
aos finais de semana.

Como o município rece-
beu neste mês um lote de 
testes rápidos para Covid-19 
do Ministério da Saúde para 
utilização em um público es-
pecífico, incluindo moradores 

em situação de rua, a Secre-
taria da Saúde de Guarulhos 
também dará início à testa-
gem dessa população quando 
houver casos de pessoas com 
sintomas da doença, caracte-
rizados por sensação febril ou 
febre, acompanhada de tosse 
ou dor de garganta ou coriza 
ou dificuldade para respirar.

Desde o início da pande-
mia, a Secretaria da Saúde 
estabeleceu um protocolo 
de atendimento para a po-
pulação em situação de rua 
pelo qual, ao ser identificado 
algum caso suspeito, a equi-
pe do Consultório na Rua 
oferecerá máscara cirúrgica 
para a pessoa e álcool em gel 
70%, realizando o monitora-
mento médico dos pacien-
tes, com orientações sobre 
os cuidados a serem toma-
dos de acordo com a gravi-
dade dos sintomas.

Os pacientes com sinto-
mas leves serão encaminha-
dos para equipamento da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(SDAS) para acolhimento e 
realização da quarentena. 
Em se tratando de quadro 
clínico de maior gravidade, 
o paciente será encaminha-
do a um serviço de urgência 
e emergência pela equipe do 
Consultório na Rua ou do 
Samu. Os profissionais de 
saúde também levantarão 
informações sobre os locais 
de passagem e permanência 
dos pacientes para realização 
da busca ativa de possíveis 
comunicantes.

Todo o trabalho está sen-
do feito em parceria com a 
Pastoral do Povo da Rua. Em 
casos de pessoas em situa-
ção de rua com sintomas de 
Covid-19, a população pode 
acionar as equipes do Con-
sultório na Rua do SUS pelo 
telefone 2475-8661. Já se for 
preciso solicitar auxílio a mo-
rador de rua sem sintomas 
de coronavírus, o telefone de 
contato é o da equipe do Ser-
viço Especializado em Abor-
dagem Social (2536-4110).

Guti quer reabrir comércio na 2ª semana de junho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
avalia reabrir o comércio da ci-
dade a partir da segunda sema-
na do mês de junho. Segundo 
ele, o processo de liberação para 
cada tipo de estabelecimento 
se dará por fases. “Faremos 
uma retomada responsável e 
consciente protegendo a vida. 
As pessoas precisam voltar a 
trabalhar, mas temos que fazer 
de forma responsável”, disse ele 
nesta sexta-feira (29) durante 
live nas redes sociais.

Guti explicou que, dentre 
outras regras, os comércios te-
rão horários diferenciados para 
a entrada dos funcionários e 
de funcionamento em relação 
a indústria, para evitar a aglo-
meração no transporte público. 
Além disso, o uso de máscaras 
para os funcionários e clientes 
será obrigatório.

Segundo o prefeito, a rea-
bertura depende da ampliação 
de leitos. A partir da semana 
que vem a cidade deverá am-
pliar em peno menos 30 novos 
leitos de UTI com os recursos 
que serão enviados pelo gover-
no federal e os que serão aluga-

Guarupass retoma atendimento presencial na segunda-feira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarupass 
(Associação das Concessioná-
rias de Transporte Urbano de 
Passageiros de Guarulhos e 
Região) vai retomar o seu aten-
dimento presencial a partir da 
próxima segunda-feira (01°), 
mas apenas com horário mar-
cado. Os interessados devem re-
alizar o agendamento dos ser-
viços de forma online, no site 
da entidade (www.guarupass.
com.br), e comparecer à loja na 
data e horário marcados a fim 
de evitar a formação de filas e 
garantir o conforto e segurança 
de todos durante o período de 
pandemia da covid-19.

Por meio da plataforma di-
gital, que foi totalmente refor-
mulada, os usuários do siste-
ma de transporte por ônibus 
de Guarulhos podem solicitar 
o agendamento para toda a fa-
mília de cartões, com exceção 
do vale-transporte, que conta 
com canais de atendimento 
específicos para 1ª via.

De forma simples e rápida 
é possível programar o aten-
dimento presencial para ca-
dastro de primeira via, pedido 
de segunda via, recadastro e 
recarga. Basta selecionar o car-
tão e o serviço desejado, inse-
rir os dados pessoais e definir 
dia e hora para o atendimento. 
No site ainda é possível acom-
panhar e consultar o status 
dos agendamentos realizados.

Em alinhamento com a 
Prefeitura de Guarulhos, a re-
novação obrigatória para todo 
o sistema de bilhetagem se-
gue interrompida por tempo 
indeterminado. Neste perío-
do, para procedimentos de re-
carga, recomenda-se ainda o 
uso dos aplicativos Guarupag 
e CittaMobi.

A decisão de reabertu-
ra da loja e retomada dos 
atendimentos presenciais 
se resguarda em um plano 
desenvolvido com base nas 
medidas de prevenção e con-

tenção recomendadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde. 
Há disponibilização de álcool 
em gel nas entradas de todos 
os setores, além de sabonete 
líquido nos banheiros. Todo 
o espaço foi adaptado com in-
dicações visuais de distancia-
mento, tanto no solo quanto 
nas cadeiras.

Além do formato presen-
cial, a Guarupass volta a dis-
ponibilizar o atendimento 
remoto por meio do 0800 e 
também do chat, que pode 
ser acessado pelo site da em-
presa. Neste momento de 
retomada os horários dos ca-
nais foram ampliados para 
melhor suprir a demanda da 
população: chat e telefone 
(0800-559-499), de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h; 
e atendimento presencial na 
loja da Guarupass (rua Silves-
tre Vasconcelos Calmon, 136, 
Vila Moreira), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h30.

dos da iniciativa privada.
Já são 2.619 os casos con-

firmados de covid-19 em Gua-
rulhos e 267 óbitos, além de 
outros 118 que permanecem 
sob investigação. O Boletim 
Epidemiológico da Secretaria 
da Saúde desta sexta-feira (29) 
traz 12 mortes a mais que o 
total divulgado no dia anterior. 
Com exceção de uma delas, 
que aconteceu em abril passa-
do e ainda estava sendo inves-
tigada, as demais ocorreram 
todas neste mês.

Dos 12 óbitos confirmados 
oito são do sexo masculino, 
com idades entre 50 e 76 anos, 
e quatro mulheres entre 41 a 

84 anos, sendo que das seis 
mortes de pessoas abaixo de 
60 anos em pelo menos quatro 
delas havia informações sobre 
comorbidades. Apesar do avan-
ço da doença na cidade, a taxa 
de cura da covid-19 em Guaru-
lhos subiu de 65% para 72% da 
semana passada para esta, com 
mais de 1.700 pessoas livres da 
doença até o momento.

Nesta sexta-feira (29) per-
manecem internadas no Cen-
tro de Combate ao Coronaví-
rus de Guarulhos (3C-Gru) 51 
pessoas, sendo que 10 estão na 
UTI, três na sala vermelha, ou-
tros três em observação e mais 
35 na enfermaria.
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ÁRIES: Deixará mais evidente o que você sente, agindo 
de forma abusiva com seu comportamento diante do 
planeta Vênus. 

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

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

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

LEÃO: Não adianta ser uma pessoa egoísta que só pensa 
em você a todo tempo para garantir sua força. Realize 
tudo o que precisa da forma mais natural.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

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

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

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

AQUÁRIO: Se aplicar o amor de forma contundente 
na sua vida fará a sua imaginação ganhar muito mais 
relevância do que o habitual.

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

HORÓSCOPO
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CLASSIFICADOS

Oportunidade

NEGÓCIOS

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 66

TB
RABODEGALO
AÇODAMASCO

ÃLRAMIM
DOIDAEAD

CNAATRS
MOR

ALIZAÇÃO
OIRAMOB

C
ARGARAAR

DECASTLE
LEMAD

OCAC
A

NARAURN
AS

ADMELADA
DAMAIEC

GASTRON
OMIA

Aperitivo
feito com
cachaça
(pop.)

Esperma-
tozoide
(Biol.)

Produto da
solda de 

duas peças
metálicas

Sucesso de
Gilberto

Gil (MPB)

Escola 
de Arte

Dramática
(sigla)

Veste
masculina 
da nobreza
imperial

Que tem
má sorte

Estado de
Getúlio
Vargas
(sigla)

Expressão
como

"Sempre
alerta"

Suprimen-
to do traje

do as-
tronauta

(?) Leão, 
cantora de
"Insensa-
tez" (MPB)

(?) ele-
trônicas,
aparelhos
eleitorais

Muito 
açucarada

Gás
essencial

à vida
(símbolo)

Euclides
da Cunha,
escritor
do RJ

Tema do 
"Master-

Chef" (TV)

Primeira-
(?):

Marcela
Temer,

em 2017

Esfregar-
se lasci-
vamente

Modo de atuação nas
operações
da Polícia
Federal

Objeto de especulação
da redação do Enem

Cederá; oferecerá

Expansão de ativida-
de econômica (ing.)
Continente onde se
localiza Cingapura

Planta
têxtil

Flor de 
montanhas

Iguaria
feita com
canela e
ovos (pl.)

Jogadora
brasileira
de vôlei

Amarrara
Olavo Bi-
lac, poeta
Rio dos Al-
pes Suíços

Setor do
porto

Verbo do 
apaixonado

Neste 
lugar

Movi-me
na água

Maluca
Cadastro 

Nacional de
Advogados

Tema de
políticos 

demagogos
Ônus

Castelo,
em inglês

3/aar. 4/boom — drão — rami. 5/dália. 6/castle.
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dos leitores de 
jornal impresso da 

cidade leem a


