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

Prefeitura divulga relatórios com
dados do mapeamento cultural

ACONTECE
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(99964-0923). 
O atendimento presencial está mo-

mentaneamente suspenso por medi-
das sanitárias de precaução à saúde.

manifestar interesse pela migração para 
a rede estadual os pais dos alunos com 
matrícula na rede privada ou vindo de 
outros estados. Vale lembrar que a ma-
trícula é para o ano letivo vigente. As 
matrículas 2021 ainda não estão abertas. 
Já as transferências entre redes públi-
cas estão temporariamente suspensas 
e devem ser retomadas após o retorno 
das aulas presenciais. Para efetuar a pré-
-matrícula, será necessário acessar o site 
https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/
PreInscricaoOnline/login e preencher as 
informações solicitadas. Será necessário 
fazer upload dos documentos no mesmo 
endereço eletrônico. As informações se-
rão verificadas e as matrículas validadas 
pelas próprias escolas.

Desde a sexta-feira (5) o atendi-
mento do Conselho Tutelar de Bon-
sucesso está sendo feito exclusiva-
mente através do telefone de plantão 

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 
disse nesta sexta-feira (05), que a cida-
de terá um memorial em homenagem às 
vítimas do novo coronavírus. Uma árvore 
será plantada para cada uma das pesso-
as que morram na cidade de São Paulo 
por causa do novo coronavírus. Segundo 
o prefeito, as árvores serão plantadas no 
Parque do Carmo, zona leste da capi-
tal. “O município de São Paulo vai criar 
um memorial para todas as vítimas de 
coronavírus da cidade lá no Parque do 

O número de alunos transferidos da 
rede particular para a estadual de São 
Paulo cresceu mais de dez vezes nos 
meses de abril e maio deste ano, em 
relação ao mesmo período do ano pas-
sado. Neste ano, a rede estadual rece-
beu 2.388 transferências de estudan-
tes oriundos da rede particular, contra 
219 no ano passado. Para facilitar ainda 
mais este processo, a partir de agora, a 
Secretaria Estadual da Educação abriu, 
pela primeira vez, a possibilidade de as 
matrículas serem feitas de maneira to-
talmente online.

A medida visa evitar o deslocamento 
das famílias, formação de aglomerações 
nas escolas e assim diminuir o risco de 
contaminação do coronavírus. Poderão 

Conselho Tutelar de Bonsucesso está atendendo apenas por telefone

São Paulo plantará uma árvore para cada vítima de covid-19

Educação abre matrícula online para rede estadual

Carmo, plantando uma árvore para cada 
vida perdida”, detalhou.

“Enquanto alguns governos comemo-
ram o desmatamento e passam a mão 
na cabeça daqueles que promovem o 
desmatamento, a cidade de São Paulo 
faz aqui a sua lembrança em relação a 
todas as pessoas que estão perdendo a 
vida por conta dessa pandemia e plan-
tando ainda mais árvores, contribuindo 
para o reflorestamento de São Paulo”, 
falou Covas.

A prefeitura elaborou a 
primeira edição do relató-
rio sobre o mapeamento 
de trabalhadores da cul-
tura e espaços culturais da 
cidade. Os arquivos, dis-
poníveis para acesso no 
endereço www.guarulhos.
sp.gov.br/mapeamento-
cultural, apresentam da-
dos coletados no período 
de 27 a 31 de maio e serão 
atualizados e disponibili-
zados quinzenalmente a 
partir da continuidade do 
mapeamento.

Além de oferecer um 
diagnóstico do impac-
to provocado pelas res-
trições impostas pela 
pandemia do novo coro-
navírus, o mapeamento 
desenvolvido pela Secre-
taria de Cultura também 
permite o planejamento 
de medidas que possibi-
litem um retorno rápido 
e organizado das ativida-
des culturais no período 
pós-pandemia.

A primeira edição do 
relatório sobre os traba-

lhadores da cultura con-
tabilizou 86 registros de 
pessoas ligadas a 18 di-
ferentes setores culturais. 
Desse total, o artesanato 
conta com 24% das ati-
vidades. A proporção de 
trabalhadores sem em-
prego formal ativo al-
cança 76% e apenas 27% 
recebem o auxílio emer-
gencial de R$ 600 do go-
verno federal.

Já o relatório de espa-
ços culturais contabilizou 
o registro de oito locais, 
dos quais dois são imóveis 
próprios e seis, locados. 
Vinte pessoas é o maior 
número de trabalhadores 
que atuam diretamente 
em um dos espaços – os 
demais possuem de uma 
a quatro pessoas traba-
lhando. Metade dos espa-
ços é gerida por micro ou 
pequenas empresas.

Para conhecer os dados 
da primeira edição do ma-
peamento cultural acesse 
www.guarulhos.sp.gov.br/
mapeamentocultural.
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Ciet oferece 10 vagas de emprego em diversas áreas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As unidades do 
Centro Integrado de Emprego, 
Trabalho e Renda (Ciet) se-
guem com seu funcionamen-
to presencial suspenso, mas 
as empresas parceiras ainda 
enviam oportunidades para a 
Central de Captação de Vagas.

Os interessados devem en-
trar em contato pelos núme-
ros 2475-9737 ou 2475-9718 e 
agendar a retirada da carta de 
encaminhamento para entre-
vista até a próxima quarta-feira 
(10), caso preencham todos os 
requisitos. Somente serão aten-
didas pessoas por agendamen-
to e que estejam fazendo uso de 
máscara. 

Assistente social - 1 vaga Assistente social - 1 vaga 
Requisito: Ensino superior 

na área/Salário e benefícios: A 
combinar.

 
Atendente Social - 1 vagaAtendente Social - 1 vaga
Requisito: Ensino médio 

completo/Salário: R$ 1.500 + 
vale-transporte e outros/ Obs.: 
Atendente para CadÚnico (ne-

cessário ter MEI ativo).
 
Motorista de caminhão e Motorista de caminhão e 

guindaste - 1 vagaguindaste - 1 vaga 
Requisito: Ensino médio 

completo/Salário: a combinar/
Benefícios: Vale-transporte + 
ticket alimentação + assistência 
odontológica.

 
Porteiro - 5 vagasPorteiro - 5 vagas
Requisito: Ensino médio 

completo/Salário: R$ 1.300 + 
cesta básica + ticket alimenta-
ção + vale-transporte.

 
Supervisor de vendas - 1 Supervisor de vendas - 1 

vagavaga
Requisitos: Ensino médio 

completo e experiência com 
materiais elétricos/ Salário e 
benefícios: A combinar. 

 
Torneiro mecânico - 1 vagaTorneiro mecânico - 1 vaga 
Requisitos: Ensino médio 

completo (curso técnico em 
mecânica será um diferencial)/
Salário: R$ 2.500 + vale-trans-
porte + café da manhã e almo-
ço na empresa.

Pacientes que tiveram consultas desmarcadas 
serão chamados a partir de segunda-feira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir desta 
segunda-feira (8) a rede munici-
pal de saúde começa a retomar 
gradativamente os agendamen-
tos de rotina tanto na atenção 
básica como nos serviços espe-
cializados. O atendimento pros-
seguirá reduzido para evitar 
aglomerações e, neste primeiro 
momento, somente serão cha-

mados os pacientes que tive-
ram consultas e procedimentos 
desmarcados desde o início da 
pandemia. Por isso, a Secretaria 
da Saúde pede para que as pes-
soas aguardem em casa e não 
procurem as unidades, porque 
elas serão convocadas por tele-
fone para comparecimento.

A suspensão das consul-
tas e procedimentos de rotina 
ocorreu por força da portaria 
055/2020-SS, publicada no 
Diário Oficial do município 
em 23 de março. Além de pre-
venir aglomerações desneces-
sárias, a medida foi adotada 
para preservar a capacidade 
de funcionamento dos servi-
ços de saúde neste momento 
de enfrentamento ao coronaví-
rus. Contudo, a retomada gra-
dual a partir de segunda-feira 
segue diretrizes estaduais e do 
Ministério da Saúde para ga-
rantir a assistência às demais 
patologias, observando o con-

texto da pandemia para as de-
vidas precauções.

“É importante destacar que 
a população não deve procurar 
as unidades espontaneamente 
para a remarcação das consul-
tas, porque isso será feito por 
telefone. Vale reforçar também 
que as pessoas convocadas de-
vem comparecer aos serviços 
de saúde utilizando máscara 
e evitar levar acompanhante”, 
explica a diretora de Assistên-
cia Integral à Saúde, Bruna Be-
nites de Castro.

No entanto, em caso de 
necessidade, o paciente deve 
levar apenas uma única pes-
soa para acompanhá-lo. Além 
disso, outras recomendações 
devem ser observadas, como 
comparecer no horário agen-
dado, não havendo necessida-
de de chegar antecipadamente, 
e reagendar o procedimento se 
estiver com síndrome gripal 
no dia da consulta.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Linha de pipa com cerol causa rompimento 
de cabo de alta tensão na Vila Barros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O rompimento 
de um cabo de alta tensão por 
causa de uma linha de pipa 
na esquina das ruas São Mi-
guel dos Campos e Iruá, na 
Vila Barros, no início da noi-
te de quinta-feira (4) poderia 
ter consequências graves não 
fosse a intervenção rápida dos 
agentes de trânsito da Secreta-
ria de Transportes e Mobilida-
de Urbana de Guarulhos. Eles 
foram os primeiros a chegar 
ao local da ocorrência e cerca-
ram a área, impedindo a pas-
sagem de veículos e pedestres.

Os bombeiros também 
foram acionados para ajudar 
no isolamento do local. A re-
gião ficou por duas horas sem 
energia elétrica (das 18h às 
20h), que foi religada pelos 
funcionários da EDP.

Menores de idade empi-
navam pipas naquele horário 
quando uma delas (com linha 

chilena) acabou se enroscando 
no poste e rompeu o cabo. O fio 
caiu sobre a calçada e chegou a 
derreter uma parte do cimento. 
Por motivos como esse é que 
a Prefeitura de Guarulhos tem 
intensificado a fiscalização so-
bre o uso de linhas com cerol 
e linha chilena, que coloca em 
risco a vida tanto dos que sol-
tam a pipa quanto das demais 
pessoas próximas.

É importante frisar que a 
chamada linha chilena chega 
a cortar quatro vezes mais do 
que a linha com cerol. Ela é 
feita a partir de quartzo moído 
e óxido de alumínio. A utiliza-
ção desse tipo de linha, bem 
como a de cerol, tem sido alvo 
da Operação “Vem Buscar” da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Guarulhos, que desde o dia 
22 de maio já retirou das ruas 
centenas de itens proibidos uti-
lizados para empinar pipa.

GCM intensifica operação contra cerol 
e linha chilena neste fim de semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos irá intensificar neste fi-
nal de semana, dias 6 e 7, os 
trabalhos da Operação “Vem 
Buscar”, que tem por objeti-
vo retirar das ruas o cerol e a 
linha chilena utilizados para 
empinar pipa.

Além de ilegais, esses 
materiais são perigosos e as 
principais vítimas são mo-
tociclistas e ciclistas, que 
podem sofrer danos irrever-
síveis, como a amputação de 
um membro e até mesmo a 
morte. Esses cortantes tam-
bém ferem e matam animais 
silvestres, em especial aves. O 
cerol e a linha chilena são tão 
poderosos que podem causar 
danos à rede elétrica ao rom-
per cabos de alta tensão.

A ação já conta com a 
apreensão de mais de 400 

itens em bairros como Jardim 
Adriana, Parque Flamengo, 
Parque Continental I, Jardim 
Nazaré 1 e 2, Vila Rio de Ja-
neiro e Ponte Grande, além do 
Parque Linear Transguaru-
lhense e do Rodoanel (na re-
gião do Jardim dos Cardosos), 

entre outros locais.
A operação inibe também 

aglomerações, uma vez que as 
pessoas costumam se reunir 
em grupos desrespeitando as 
orientações de isolamento so-
cial, que é uma das formas de 
se combater o coronavírus.

Fábrica clandestina de produção e distribuição de linha chilena é fechada

A prefeitura, por meio 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), fechou na tarde 
desta quinta-feira (4) uma 
fábrica clandestina na Vila 
Augusta que produzia e co-
mercializava linha chilena, 
um material cortante pe-
rigoso e proibido. No local 
foi apreendida uma grande 
quantidade de linhas, além 
de maquinários e produtos 
químicos.

A GCM chegou até a fábrica 
através de uma denúncia anô-
nima, feita pelo número 153, 
sobre a existência de uma dis-
tribuidora de linha chilena. Ao 
chegarem ao local descobriram 
que não era apenas um ponto 
de distribuição, mas sim uma 
fábrica, que vendia seus produ-
tos até para outros estados.

No endereço foram encon-
trados 400 kg de cola, 810 kg 
de óxido de alumínio, 1.100 
carretilhas ainda sem linha e 
outras 716 com linha chilena, 
222 carretéis com linhas lim-
pas, cinco máquinas de pas-
sar cola e 13 rebobinadeiras 
de linha. Havia ainda um ve-
ículo utilizado no transporte 
de maquinário para fabricar 
produtos ilícitos.

Todos os materiais para 
produção da linha chilena fo-
ram apreendidos. Os dois pro-
prietários, quatro funcionários 
e o condutor do veículo foram 
conduzidos ao 5º DP de Gua-
rulhos, no bairro de Gopoúva, 
onde foram autuados em fla-
grante e foi registrado boletim 

de ocorrência por crime con-
tra as relações de consumo. A 
autoridade policial determi-
nou também que fosse reali-
zada perícia na fábrica.

O secretário para Assun-
tos de Segurança Pública 
(SASP) de Guarulhos, Már-
cio Pontes, fez questão de 
ressaltar a importância da 
ação. “Nosso objetivo não é 
apenas retirar das ruas as 
linhas chilenas e com cerol 
que estão sendo usadas para 
empinar pipas, mas tam-
bém retirar dos comércios 
produtos que têm causado 
tantos acidentes com pesso-
as, principalmente motoci-
clistas e ciclistas”.

A ação faz parte da Ope-
ração “Vem Buscar”, uma ini-
ciativa da SASP em parceria 
com a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU), 
que por meio da GCM conta 
com a apreensão de insumos 
comercializados por esta-
belecimentos e de produtos 
como cerol e linha chilena, 
materiais que podem matar.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Doação de leite é destinada a famílias 
do programa Patrulha Maria da Penha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos recebeu nesta quinta-feira 
(04) da Associação Remar uma 
doação de cem caixas com 12 
litros de leite cada, que foram 
destinadas a 46 famílias que 
são atendidas pelo programa 
Patrulha Maria da Penha. São 
famílias que moram em bair-
ros como Jardim Normandia, 
Cidade Parque Alvorada, La-
vras, Vila São Rafael, Vila Ti-
juco, Jardim Ottawa, Jardim 
Ponte Alta, Recreio São Jorge, 
Jardim Bela Vista, Cidade So-
berana e Jardim Adriana.

O programa tem por obje-
tivo assegurar o acompanha-
mento e o atendimento das 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, fiscalizan-
do as medidas protetivas que a 
autoridade judicial concede à 
vítima para proteger a sua inte-
gridade física.

A Inspetoria de Patrulha-
mento e Ações Sociais Pre-
ventivas (Ipasp) da GCM, por 
meio do programa Patrulha 
Maria da Penha, intensificou 

o acompanhamento e o atendi-
mento das mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar 
neste período de isolamento so-
cial devido à covid-19. Desde o 
início da pandemia foram rea-
lizadas 913 visitas monitoradas.

O Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar Contra a 
Mulher continua encaminhan-
do denúncias de descumpri-
mento de medidas protetivas à 
Ipasp, que, por meio das visitas 
monitoradas, ajuda as mulhe-
res a ficarem mais confiantes e 
fortalecidas diante de históricos 
de relacionamentos abusivos e 
violentos neste momento deli-
cado de isolamento social.
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Guti é vítima de fake news e pede que 
autoridades identifiquem responsáveis 

Cidade recebe a doação de 7.200 
sabonetes e 15 mil máscaras de tecido

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
afirmou na noite desta sexta-
-feira (05) que foi vítima de 
fake news que apontam uma 
fatura de cartão de crédito 
atribuída a ele com valor de 
R$ 195 mil. Segundo o texto, 
o valor gasto seria referente 
ao mês de abril induzindo 
a população a acreditar que 
durante a pandemia ele esta-
ria com altos gastos. A fatura 
em questão diz respeito ao 
banco Itaú, instituição esta 
que ele nunca teve conta.

Durante a live, ele de-
monstrou suas faturas, sen-
do que a última foi no valor 
de R$ 935 com gastos, em 
sua maioria, de delivery, 
pois mora sozinho e passa 
a maior parte do tempo na 
prefeitura.

“Fizemos um boletim de 
ocorrência e estamos pedin-
do que a Polícia Científica 
investigue e descubra qual 
a origem disso e óbvio que a 
pessoa que propagar, mesmo 
não sendo ela quem começou 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura tem 
contado com o apoio de muitas 
entidades, empresas e pessoas 
para atender a população mais 
carente nesta difícil época de 
pandemia. Exemplo disso, a Se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social recebeu duas 
importantes doações nesta se-
mana: 7.200 sabonetes e 15 mil 
máscaras de tecido. Os sabone-
tes foram entregues nesta sex-
ta-feira (5) pela empresa Chi-
mica Baruel e irão beneficiar 
serviços e equipamentos da 
pasta e ainda compor o kit do 
programa Máscaras pela Vida, 
que estimula o uso de másca-
ras e distribui kits (composto 
por duas máscaras de pano, 
um sabonete e folheto com 
orientações sobre a prevenção 
da covid-19) para as pessoas em 
extrema vulnerabilidade em 
comunidades do município.

Entre os equipamentos con-
templados pela doação de sabo-
netes estão o Serviço de Acolhi-
mento Infantil para Crianças e 
Adolescentes (Saica), o Serviço 
de Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino e o Centro 
POP (Centro de Referência Es-
pecializado para População em 

o fato, pode sofrer as sanções 
da lei. Nós iremos processar 
todos aqueles que fazem fake 
news contra mim e contra a 
prefeitura”, disse.

Além disso, ele informou 
que não dará ponto faculta-
tivo no dia 12 de junho, a 
emenda do feriado de Cor-
pus Christi (11). As repar-
tições públicas vão operar 
normalmente no dia seguin-
te ao feriado.

Guarulhos não antecipou 

o feriado, como outros mu-
nicípios do estado fizeram. 
Da mesma forma, o prefeito 
anunciou que não concederá 
ponto facultativo no dia 10 
de julho, mesmo já tendo an-
tecipado o feriado da Revo-
lução Constitucionalista, em 
9 de julho, para 25 de maio. 
Segundo o prefeito, as medi-
das atendem reivindicações 
do Ciesp com o objetivo de 
contribuir com a retomada 
econômica da cidade.

Situação de Rua).
Já as máscaras de pano fo-

ram doadas pela Associação 
Brasileira D’a Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias, através da Estaca 
SP Brasil Cumbica, na última 
terça-feira (2). Confeccionadas 
por voluntárias da igreja, elas 
serão destinadas ao programa 
Máscaras pela Vida.

Agradecendo os gestos de 
solidariedade do fabricante de 
sabonete e da igreja, o secretá-
rio de Assistência Social, Alex 
Viterale, incentivou outras 
empresas e organizações a re-
alizarem doações à municipa-
lidade. “Essas atitudes vislum-
bram a ajuda, neste momento 
pandêmico, da iniciativa pri-
vada ao poder público. Apro-
veito e faço um apelo e um 
agradecimento às empresas 
e instituições que têm doado 
ao município, sendo que al-
gumas inclusive participaram 
do ato de entrega. Isso é mui-
to importante para mostrar a 
transparência e a lisura com 
que os produtos estão sendo 
destinados. Estamos à dispo-
sição para receber doações”, 
afirmou o gestor.

Esculturas famosas ganham máscaras gigantes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na última quinta-
-feira (04), mais de 20 escultu-
ras e monumentos da cidade 
de Guarulhos ganharam uma 
intervenção artística do proje-
to Força Monumental. O GRU 
Convention reuniu artesãs lo-
cais para confeccionar e colo-
car máscaras de proteção em 
esculturas famosas instaladas 
no município. Com o mote 
“Use máscara: vai passar” o 
projeto visa conscientizar a 
população sobre o uso de más-
caras em vias públicas e as 
novas regras de protocolos em 
comércios e serviços.

A ideia do projeto partiu do 
designer Alexandre Callegare 
que convidou o GRU Conven-
tion para abraçar esta ação. 

As intervenções foram ins-
taladas nos seguintes locais: 
Praça IV Centenário (esquina 

com a avenida Tiradentes e 
avenida Guarulhos, em frente 
ao Hotel Ibis); Praça IV Cen-
tenário (rua General Osório e 
avenida Antonio de Souza em 
frente ao Hotel Mercure); Praça 
do Futebol (Parque Cecap); e 
Escultura da Mamona (Praça 
dos Mamonas - Parque Cecap). 
Ainda estão previstas a coloca-
ção de máscaras nas esculturas 
“Cavaleiro Fiel” (na Praça do 
Futebol) e “Anjo Gabriel” (na 
Praça IV Centenário).

FOTO: DIVULGAÇÃO

Guarulhos registra queda no avanço 
de casos confirmados de covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O número de 
novos casos de coronaví-
rus em Guarulhos voltou 
a cair nesta sexta-feira (5). 
Na quarta-feira (03) foram 
registrados 148 casos a 
mais de covid-19 do que 
o dia anterior. Na quinta-
-feira (04) houve uma que-
da com a confirmação de 
101 casos da doença. Nes-
ta sexta-feira o número 
diário é ainda menor: 96. 
Com isso, a cidade registra 
3.614 infectados.

Nesta sexta-feira fo-
ram confirmados mais 
cinco óbitos na cidade, 
sendo dois homens de 72 
e 73 anos e três mulheres 
de 45, 73 e 84 anos. São 
302 mortes em Guaru-
lhos, enquanto que outras 

92 seguem em investigação. 
Os números são do Boletim 
Epidemiológico atualizado 
diariamente pela Secretaria 
Municipal da Saúde.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI dos hospitais pú-
blicos do município atingiu 
novamente a marca de 100%, 
sendo que na quinta-feira este 
número era de 90%. Já a taxa 
dos leitos de enfermaria per-
manece praticamente a mes-
ma do dia anterior: 98,3%. 
O secretário de Saúde, José 
Mario Stranghetti, anunciou 
que com mais dez leitos de 
UTI no Centro de Combate 
ao Coronavírus (3C-Gru) e 
24 que serão alugados dos 
hospitais particulares Carlos 
Chagas, Stella Maris e Bom 
Clima, a taxa de ocupação 

deverá baixar para níveis 
próximos a 70%.

No 3C-Gru, onde o 200º 
paciente recebeu alta esta 
semana, há 53 pessoas in-
ternadas, sendo 35 em lei-
tos de enfermaria, dez em 
UTI, três na sala vermelha 
de estabilização e cinco em 
observação. Um óbito, que 
terá a causa investigada, 
foi registrado. Segundo o 
Boletim Epidemiológico 
divulgado toda quinta-feira 
pela Secretaria Municipal 
da Saúde, das 3.518 pesso-
as contaminadas pelo novo 
coronavírus na cidade até 
ontem, 2.700 evoluíram sa-
tisfatoriamente, elevando 
a taxa de cura de 72% na 
semana passada para 78% 
nesta quinta-feira.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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O governo da Argentina estendeu, mais uma 
vez, a quarentena social, preventiva e obrigatória 
no país. A medida, decretada no dia 20 de 
março, continuará valendo até 28 de junho, mas 
com flexibilizações. 

O governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, sancionou o projeto de lei que estabelece 
um adicional de 100% na pensão de servidores 
estatutários da segurança, saúde e assistência social 
por morte após contrair a covid-19 trabalhando.

ANOTE

Esses números só foram alcançados 
graças ao empenho e determinação do 
prefeito Guti e dos 600 servidores da pasta

O Dia Mundial do Meio Ambien-
te, celebrado em 5 de junho, foi cria-
do pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas em 15 de dezembro de 1972 
na Conferência de Estocolmo, na Su-
écia, cujo tema central foi Ambiente 
Humano.

Mesmo com todas as limitações 
impostas pela pandemia da Covid-19, 
que exigiu o afastamento temporário 

de funcionários com doenças preexis-
tentes e maiores de 60 anos, a Secreta-
ria de Meio Ambiente (Sema) de Gua-
rulhos vem trabalhando para manter 
o ritmo de trabalho o mais próximo 
possível do que acontece em tempos 
normais.

A Sema tem a missão de elabo-
rar, em conjunto com as demais se-
cretarias e órgãos da administração 
municipal, e com a participação da 
sociedade civil organizada, a Política 
Ambiental do Município e o Código 
Ambiental Municipal. E, mesmo em 
um ano tão atípico, a Sema apresenta 
um balanço de suas ações até junho 
de 2020 para comemorar o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente.

Em relação à arborização, desde 
o início deste ano foram plantadas 
3.277 mudas de árvores nativas da 
Mata Atlântica local, como ipê, pau-
-brasil, palmito-jussara, pata-de-vaca, 
pau-ferro, jabuticaba, entre outras.

No combate ao desmatamento e 
a invasões de áreas de interesse am-

biental foram deflagradas 34 grandes 
operações de fiscalização em campo, 
que resultaram em apreensões, mul-
tas e processos. Ainda no combate ao 
desmatamento, a Sema adquiriu cin-
co drones para fiscalização e mapea-
mento de áreas verdes na cidade.

A manutenção e revitalização 
dos parques e praças ocorrem diaria-
mente. O Bosque Maia, por exemplo, 
maior e mais frequentado parque da 
cidade, passa agora por revitalização, 
com reforma e pintura da pista prin-
cipal de caminhada, novos canteiros, 
pintura das quadras esportivas, novas 
lixeiras, nova base da GCM, reforma 
dos sanitários públicos e instalação 
de oxigenadores no lago principal.

Nos primeiros seis meses de 2020 
mais de 1.900 podas de árvores foram 
feitas. Desde o início da atual gestão, 
este número chega a 11 mil. Como os 
resíduos provenientes das podas são 
processados na Serraria Ecológica da 
Sema, nos primeiros quatro meses 
deste ano foram produzidos 882 me-
tros lineares de madeiramento, além 
de 48 toneladas de compostagem or-
gânica, material que deixa de ir para 
o aterro sanitário, gerando assim eco-
nomia para os cofres públicos e gran-
des benefícios ao meio ambiente.

O programa Adote uma Área Ver-
de já alcançou 304 praças e canteiros 
adotados pela iniciativa privada, que 
fica responsável pela manutenção dos 
mesmos, podendo divulgar suas mar-
cas nesses locais como contrapartida.

Com relação à preservação da 
biodiversidade, o Zoológico Munici-
pal recebeu 151 animais levados ao 
parque por munícipes. Desses, 101 
foram tratados e recuperados na clí-
nica veterinária do zoo e devolvidos 
à natureza.

Já o Departamento de Proteção 
Animal (DPAN) conseguiu um lar para 
180 animais através de campanhas de 
adoção online e presenciais em parce-
ria com a iniciativa privada e implan-
tação da adoção online com delivery.

Mesmo com todas as limitações 
que a Secretaria de Meio Ambiente 
enfrenta, especialmente neste ano, 
esses números só foram alcançados 
graças ao empenho e determinação 
do prefeito Guti e dos 600 servidores 
da pasta.

Guarulhos apresenta 
ações no Dia Mundial 
do Meio Ambiente

secretária de Meio Ambiente de 
Guarulhos

REGINA FLÁVIA LATINI PUOSSO 

PONTO
DE VISTA



ÁRIES: Ante as atividades ocorridas no planeta de Vênus 
você poderá vir a ter um semblante bem mais destacado 
neste momento. 

TOURO: Os planos que você havia traçado para chegar 
aonde você tanto aguarda, irá mostrar a sua grande 
eficácia agora. 

GÊMEOS: De um semblante forte e jovem virá tudo 
o mais que poderá ir contra aquilo que lhe gerará um 
pouco mais de criatividade. 

CÂNCER: Algumas coisas indicarão que na seara daquilo 
que lhe é fundamental sentirá as coisas se desenvolve-
rem bem neste momento da sua profissão. 

LEÃO: As suas emoções irão retornar para você tudo 
aquilo que havia pensado de bom, mas não poderá 
permitir que as coisas viessem a lhe prejudicar. 

VIRGEM: Existirá alguns elementos importantes que 
gerarão coisas boas para você conseguir o que deseja, 
principalmente naquilo que você tem como mais simples.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Irá manter uma boa parte daquilo que você acre-
dita ser a manutenção do que te deixa muito feliz agora, 
porém com algumas coisas irrelevantes e sombrias .

ESCORPIÃO: Sua capacidade de notar detalhes quase 
imperceptíveis estará muito mais agudo agora, principal-
mente para aqueles que você desconfia. 

SAGITÁRIO: Com uma cara feia você tende a agir de for-
ma a deixar as coisas mais pueris lhe influenciar agora. Já 
as questões de tranquilidade serão muito boas agora. A

CAPRICÓRNIO: Pense em tudo o que for possível para 
você agora, assim não terá muitos problemas nesta atual 
situação. 

AQUÁRIO: Aquilo que você fizer estará marcado pelas 
questões mais imprevisíveis no atual momento, ante a 
sua constelação. 

PEIXES: Estará hoje para cantar e falar aquilo que for 
muito importante para você agora, assim terá uma 
melhor vida em sociedade.

HORÓSCOPO

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

PASSO PONTO  
Auto Pecas Bonsucesso 
GRS. Ót. Locaz. F: 94726-
0886
BLOCOS DE CONCRETO  
Com furo e sem furo R$ 1.690 
milheiro. F. (11) 98435-4080.  
(11) 4803-4442. Guarulhos

EMPREGO

Contrata-se

DOMÉSTICA 
Procura-se doméstica 
com passaporte ativo,com 
experiência ,idade até 45 
anos para viajem ,três meses 
no exterior. Tratar David 011-
999142235.H/C
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CCRC
NIVELAMENTO
EDITORIALM

AARTBIS
DUNGAIBIS

MEROSAVANA
FALACIAGR
ANPOPROI
NOTARISOO
TPOEMAPR

LATEXUVAS
SRIADIDO
MORMAÇOAC

CANJAOSTRA
CDIAOIDO

ECONOMISTAS

(?) de
terreno: a 
terrapla-
nagem

Cenário 
do filme

"Terror em
Silent Hill"

Biocom-
bustível

produzido
no Brasil

Operador
da gui-
lhotina

Coloca de
novo em
funcio-

namento

Sorteio be-
neficente
realizado
em igrejas

O sétimo
planeta do
Sistema

Solar

Roentgen
(símbolo)

Pedido
comum ao

fim de
shows

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Guimarães
Rosa,

escritor
mineiro

Armadilha
lógica

presente 
no sofisma

"Igual", em
"isóbaro"
(Gram.)

Grande
planície

"Vim, (?),
venci!", fra-
se de Cé-
sar (Hist.)

Moídos; 
amassados

Senhor
(abrev.)

Estado
natal 

de FHC
(sigla)

Funcioná-
rio de em-
baixadas

Calor
típico

de dias
nublados

Opõe-se 
a "d.C.",
em datas
históricas

Língua de-
rivada do
esperanto

"A Raposa e as (?)",
fábula de Esopo
Liga produzida 

pela CSN

Molusco 
comestível
dotado de
carapaça

Pontaria,
em inglês
"(?) Ching",

livro

Habitat 
da zebra
O valor

impreciso

Texto como
a trova

"Corpo" da
árvore

Popular
(abrev.)
Fita, em
inglês

Ave
pernalta

Tubérculo
também

conhecido
como ma-
caxeira e
mandioca

(?) Gordon, papel de
Gary Oldman na
trilogia de filmes 
sobre o Batman

Artigo que
expressa 
a opinião
dos donos 
do jornal
Um dos 

Sete Anões
(Cin.)

Observar;
reparar

Matéria-
prima da 

fabricação
de cami-
sinhas

Caldo de galinha

Profissionais
contratados pelo IPEA

Desgasta 
aos poucos

Nostál-
gicos

Página da
agenda

Nitrogênio
(símbolo)

3/aim — ido — iso. 4/íbis — tape. 5/látex. 6/savana. 8/pradaria.

IMÓVEIS

CASA TÉRREA PONTE GRANDE 
3 dormitórios+ sala, cozinha, 
2 wc, 4 vagas Obs. mobiliada 
c/planejados c/ churrasqueira 
+ 6 ar-condicionado imóvel 
impecável , ac: Apto (-) 
valor e auto e financiamento 
plantão no local 06/05 tratar. 
Claudio . (Creci.) 60.910 F. 
99700-3040 zap

LINDO SOBRADO LITORAL 
BERTIOGA (COND. MORADA 
DA PRAIA) EM BORACEIA 
3 suítes+sala 2 ambientes, 
cozinha americana, lavabo, 
Edícula c/wc churrasqueira, 
piscina 4 vagas fino acab.  
Ac.imóvel de (-) valor e auto 
valor R$ 980 mil  tratar: 
Claudio (Creci) 60.910 fone. 
99700-3040 zap obs. Fotos e 
vídeo do imóvel imperdível

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371ANUNCIE AQUI
 97380-7685
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WHATSAPP PARA (11) 99643-2765
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