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Cotações Selic (ano)
R$  1.045
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia É uma ótima qualidade de atendimento aqui, que seja 
exemplo para os demais hospitais, principalmente para 
São Paulo”, Coronel Telhada (PP), deputado estadualEuroBovespa Dólar

+1,92
R$ 5,14

-0,45
92.375

+2,69
R$ 5,84

Após visita, deputados afi rmam que hospital de 
campanha de Guarulhos é exemplo para o estado

SDU fi scalizou mais de 200 estabelecimentos 
no primeiro fi nal de semana de fl exibilização
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Ações policiais investigam pontos suspeitos de 
receptação de fi ações furtadas de semáforos 
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Obras da Sabesp para ampliar Obras da Sabesp para ampliar 
tratamento de esgoto levam mais tratamento de esgoto levam mais 
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Márcio Nakashima, Coronel Telhada e Sargento Neri criticaram a falta de UTI nas unidades da capital enquanto o 3C-Gru possui 24 leitos do tipo; grupo 
afi rmou que o prefeito, Bruno Covas, e o governador, João Doria, deveriam fazer um estágio com Guti para aprenderem devido a efi ciência do local Pág. 5
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NY - Marcos do Estado iluminaram Blue e Gold em homenagem ao trabalho dos nova-iorquinos para aplainar a curva do covid-19

Operação contra cerol e linha chilena 
apreende mais 56 itens no fim de semana

ACONTECE
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contro conta com a participação de Juliano 
Lourenço, produtor cultural e um dos orga-
nizadores do Sarau Carolina, um dos mais 
importantes espaços de poesia e cultura de 
Guarulhos na última década. Poeta, publicou 
o livro Desejos Emoldurados com Selvageria 
e Vinho. É graduado em letras pela Unifesp e 
pesquisou sobre os poetas guarulhenses que 
frequentam os saraus e slams (encontros de 
poesias faladas) da cidade.

mulem a permanecer ativos.
Nos contatos a distância os idosos são 

orientados sobre a importância da realização 
de atividades diárias e são encaminhados por 
mídias sociais vídeos informativos sobre nutri-
ção, autoestima, segurança, exercícios respi-
ratórios, além de videoaulas de ginástica, esti-
mulação cognitiva, dança e artesanato (pintura 
em tecido). Elaboração de cartazes, desenhos, 
colagens, fotos e vídeos estão também entre as 
práticas propostas.

Os espaços culturais independentes da ci-
dade são destaque no próximo encontro do II 
Seminário História(s) da Arte e da Cultura em 
Guarulhos, que acontece nesta quinta-feira (18), 
às 20h. Iniciativa da Prefeitura por meio da Se-
cretaria de Cultura e do Arquivo Histórico Muni-
cipal, o evento é transmitido online pela fanpa-
ge do Arquivo Histórico no Facebook (https://
www.facebook.com/arquivohistoricogru/).

Sob mediação de André Okuma, o en-

Toda quarta-feira, sempre das 19h às 21h, 
a Prefeitura de Guarulhos apresenta o Sarau 
Amor e Esperança, veiculado pela fanpage 
do evento no Facebook, disponível em ht-
tps://www.facebook.com/Sarau-amor-e-es
peran%C3%A7a-102829921406683/. Ini-
ciativa da Secretaria de Cultura e da Casa 
de Cultura Popular São Rafael, o sarau tem 
como objetivo proporcionar cultura aos 
participantes e desenvolvimento para artis-
tas iniciantes. A participação é livre.

Nesta edição, o Sarau Amor e Esperan-
ça exalta o dom da arte, poesia e música 

Os 973 idosos que estão sendo acompanha-
dos a distância pelas duas unidades do Centro 
de Convivência do Idoso (CCI) de Guarulhos – 
Santa Mena e Gopoúva – aprovam a iniciativa. 
Em razão do distanciamento social necessário 
por conta da pandemia de covid-19, desde o dia 
1º de abril 25 funcionários desses equipamentos 
da Prefeitura monitoram semanalmente os as-
sistidos por telefone ou WhatsApp como forma 
de fortalecer vínculos e de promover atividades 
que os tranquilizem, gerem bem-estar e os esti-

Seminário de Arte e Cultura destaca espaços culturais independentes 

Sarau exalta poesia e música em homenagem a Benedito Clementino

Idosos assistidos pelos CCIs consideram essencial acompanhamento

em homenagem a Benedito Clementino 
da Silva, poeta, escritor, compositor e vio-
lonista que nasceu em Caraguatatuba, lito-
ral paulista, e há mais de 30 anos mora em 
Guarulhos. E autor de duas grandes obras, 
o livro O Amor em Primeiro Lugar e o dis-
co Canções para Ouvir e Sonhar. Aberto a 
artistas das mais diferentes linguagens, o 
Sarau Amor e Esperança conta com apre-
sentações musicais, leitura de poesias e 
crônicas, pockets com piadistas contadores 
de causos, compartilhamento de desenhos 
e pinturas, entre outros.

A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Guarulhos já 
apreendeu quase 2,5 mil 
materiais para empinar 
pipa proibidos desde o 
início da operação “Vem 
Buscar”, como carretéis, 
latas e carretilhas de linha 
com cerol e linha chilena 
que seriam utilizadas em 
diferentes pontos da cida-
de, entre outros itens que 
podem causar acidentes 
graves e até fatais. Neste 
final de semana e feria-
do foram apreendidos 56 
itens, sendo 16 carretéis, 
12 latas de cola, um ga-
lão de 3,6 litros de cerol, 
um galão de 3,6 litros de 
goma, nove latas de linha 
cortante e 17 carretilhas. 
Com o aumento da fiscali-
zação, o número de apre-
ensões tem diminuído.

Planejada pela Secre-
taria para Assuntos de 
Segurança Pública, a ope-
ração “Vem Buscar” quer 
acabar com o uso de cerol 
e linha chilena em Guaru-
lhos. Trata-se de mate-
riais considerados peri-
gosos e cujas principais 

vítimas são motociclistas 
e ciclistas, que podem 
sofrer acidentes sérios e 
até fatais. Os pássaros e 
animais também são víti-
mas do uso de cortantes 
nas pipas, além de causar 
outros prejuízos como o 
rompimento de fios e até 
de cabos de alta tensão.

Equipes do Patru-
lhamento Ambiental da 
Guarda Civil Municipal 
de Guarulhos resgataram 
ontem dois animais sil-
vestres: um pássaro que-
ro-quero numa residên-
cia na região do Parque 
Santos Dumont e uma ave 
jandaia-verdadeira em 
uma empresa no bairro 
Água Chata.

Os animais apresenta-
vam ferimentos, aparen-
temente causados por 
cerol ou linha chilena. O 
quero-quero tinha feridas 
na asa e a jandaia, no bico 
e no pescoço. As aves fo-
ram encaminhadas para 
o Zoológico Municipal, 
onde permanecem sob os 
cuidados dos biólogos.
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Obras em Guarulhos para ampliar tratamento de 
esgoto levam mais qualidade de vida à população
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Sabesp refor-
ça o compromisso para am-
pliar esgotamento sanitário 
em Guarulhos e por isso se-
gue na execução de obras im-
portantes para a preservação 
do meio ambiente e melho-
ria da qualidade de vida dos 
guarulhenses. Vale ressaltar 
que tais obras permitirão que 
mais clientes se conectem às 
redes de esgoto. A primeira 
ligação de esgoto é gratuita.

A assinatura do contrato de 
programa para a ampliação do 
sistema de tratamento de esgo-
to, em dezembro de 2019 entre 
Sabesp e Prefeitura de Guaru-
lhos, possibilitou investimen-
tos de mais de R$ 1,97 bilhão 
pela Companhia, ao longo dos 
40 anos do contrato.

A Sabesp já iniciou a im-
plantação de coletores que 
transportarão os esgotos de 

suas redes para uma Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE). Atualmente existem 
três ETEs em Guarulhos e 
duas em São Paulo, a ETE Par-
que Novo Mundo e a ETE São 
Miguel, que receberão os es-
gotos de Guarulhos. As cinco 
estações estão preparadas para 
receber e tratar os efluentes.

Ainda estão previstos 
para os próximos anos mais 
três novos equipamentos 
para tratar todo o esgoto de 
Guarulhos, sendo que o pri-
meiro deles já está em contra-
tação para atender a região 
central e os outros dois con-
templarão a região do Cabu-
çu e Jardim Fortaleza.

Cabe destacar que desde o 
início da operação da Sabesp 
no município (dezembro 
2018) já foram executadas 21 
mil ligações de esgoto e até o 
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final deste ano serão soma-
das mais 35 mil, após a con-
clusão da execução de 30 mil 
metros de coletores.

Até 2022, a companhia 
deve atingir a meta de 60% 
de esgoto tratado, promo-
vendo assim benefício direto 
para de 850 mil pessoas.

Este grande investimento 
elevará o padrão de sanea-
mento básico em Guarulhos, 
otimizará a preservação dos 
recursos naturais, permitin-
do assim melhor qualidade 
de vida e mais saúde para a 
população. Todos ganham e 
o meio ambiente agradece!!

As obras para implementa-
ção de coletores, que levarão o 
esgoto coletado para tratamen-
to, já estão em andamento nos 
bairros Vila Galvão, Vila Bar-
ros, Taboão, Cecap, Vila São 
João Batista, Jd. Ipanema, Vila 

NÃO DÊ PASSAGEM PARA O

CORONAVÍRUS Para
sua proteção use 
sempre máscara

no transporte
coletivo.

facebook.com/guarupass
www.guarupass.com.br

Carmela, Ponte Alta, Bambi, 
Lavras, Lenize, Mediterrâneo, 
Inocoop, Nações, Cidade Saté-
lite e Bonsucesso.

A Sabesp está à disposi-
ção para esclarecimentos e 

atendimentos emergenciais 
através dos serviços de liga-
ção gratuita 195 e 0800-011-
9911 ou pelo WhatsApp ex-
clusivo para atendimento em 
Guarulhos (11) 9 9983-4217.
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Guarulhos fiscaliza estabelecimentos comerciais 
no primeiro final de semana de flexibilização

Patrulha Maria da Penha aumenta em 
77,5% visitas monitoradas em 2020

Ações policiais investigam pontos suspeitos de receptação de fiações furtadas de semáforos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura rea-
lizou ações fiscalizatórias em 
mais de 200 estabelecimentos 
de várias regiões da cidade 
neste último fim de semana, 
por conta da flexibilização 
das atividades comerciais ini-
ciada na última sexta-feira. 

Na sexta e no sábado (dias 
12 e 13) as equipes da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU) visitaram esta-
belecimentos no Centro, Jar-
dim São João, Taboão, Jardim 
Fortaleza, Vila Fátima, Jardim 
Paraíso, Conjunto Residencial 
Haroldo Veloso, Vila Galvão 
e Cocaia e constataram que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos, por meio da Inspetoria 
de Patrulhamento Maria da 
Penha, realizou de janeiro a 
maio deste ano 2.235 visitas 
monitoradas. Isso significa um 
aumento 77,5% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do, quando foram realizadas 
1.259 visitas.

O trabalho foi intensificado 
quanto ao acompanhamento 
e atendimento das mulheres 
vítimas de violência domésti-
ca e familiar neste período de 
isolamento social devido à Co-
vid-19, buscando assegurar o 
distanciamento do agressor e, 
consequentemente, o cumpri-
mento das medidas protetivas 
que a autoridade judicial con-
cede à vítima para proteger sua 
integridade física.

No último sábado (13) uma 
equipe da GCM conduziu um 
homem de 49 anos ao 7º DP. 
O indivíduo estava ameaçando 
sua ex-companheira, uma autô-
noma de 50 anos moradora do 
Jardim Cumbica. A vítima, que 
manteve união estável com o 
agressor por 15 anos, tem uma 
filha e já sofreu ameaças em 
outras ocasiões, tendo medida 
protetiva contra o autor.

No 7º DP, a autoridade po-
licial lavrou Boletim de Ocor-
rência por violação de domi-
cílio, violência doméstica e 
injúria contra o agressor, que 
só não foi detido porque não 
tinha dado ciência à medida 

protetiva e de distanciamento 
da vítima. Após informado, 
ele foi liberado.

No início deste mês, a pa-
trulha acompanhou o caso de 
uma mulher de 32 anos que foi 
agredida pelo namorado den-
tro do próprio apartamento. A 
situação só não ficou pior pois 
ela conseguiu fugir e foi atendi-
da no Pronto Atendimento (PA) 
Maria Dirce. A vítima foi agre-
dida com tapas, chutes e ame-
açada com uma faca. O agres-
sor, um segurança de 36 anos, 
a obrigou gravar um áudio de 
despedida para sua mãe. Após 
ser atendida no PA, a mulher 
compareceu à Delegacia de De-
fesa da Mulher, onde registrou 
Boletim de Ocorrência por le-
são corporal e violência domés-
tica e obteve a medida protetiva 
de urgência. Ela, que namorava 
o rapaz há apenas dois meses, 
foi agredida, ameaçada, teve o 
seu apartamento vandalizado e 
utensílios domésticos e móveis 
destruídos.

cerca de 70 desses locais cum-
priam as regras determinadas 
pelo decreto a fim de dimi-
nuir a possibilidade de conta-
minação pelo coronavírus. 

Os locais que não cum-
priam as diretrizes estabele-
cidas pela prefeitura, em sua 
maioria, desrespeitaram as 
questões relativas ao contro-
le de acesso para diminuir o 
número de pessoas dentro do 
espaço e o horário de funcio-
namento. Deles, oito foram 
notificados e quatro autuados. 

Além disso, o departamen-
to de fiscalização também 
acompanhou o funcionamen-

to dos shoppings Parque Maia, 
Poli e Internacional, que esta-
vam seguindo as novas orien-
tações de funcionamento, 
como horário diferenciado e 
aferição corporal dos clientes. 

Todos os estabelecimentos 
autorizados a funcionar de-
vem intensificar suas ações 
de limpeza, disponibilizar ál-
cool em gel 70% aos clientes 
e colaboradores; realizar afe-
rição de temperatura corporal 
(em estabelecimentos com 
mais de 100 metros quadra-
dos) em todos os consumido-
res e funcionários por meio 
de termômetro infraverme-
lho digital; evitar aglomera-
ções limitando o atendimen-
to a uma pessoa a cada 2 m² 
de área; garantir que todos 
estejam utilizando máscaras 
de proteção; promover a de-
marcação no solo nos espaços 
destinados às filas, inclusive 
do lado de fora dos estabele-
cimentos, entre outras exigên-
cias que constam do decreto 
36.900/2020, publicado em 3 
de junho.
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A onda de furto 
a fios de semáforos prossegue 
em Guarulhos. Depois dos oito 
pontos do Jardim Presidente 
Dutra, que já viraram rotina 
para os ladrões e que estão 
causando dor de cabeça para 
os moradores e motoristas que 
passam pela região, os alvos 
passaram a ser os equipamen-
tos localizados na região do 
Jardim Bom Clima. Boletins 
de ocorrência estão sendo re-
gistrados em todos os casos 

Antecipação de fases
Após avaliar com muito critério e segurança a situação da pandemia do coronavírus em Gua-

rulhos, a Prefeitura antecipou na última semana as datas previstas para a segunda e terceira fases 
da retomada das atividades econômicas na cidade, que tiveram início na última sexta-feira, dia 12.

O principal argumento para esta decisão foi o aumento do número de leitos de UTI para o tra-
tamento do covid-19, provenientes do aluguel em hospitais particulares e da expansão do Centro 
de Combate ao Coronavírus (3C-Gru), no Parque Cecap. No entanto, a Prefeitura alerta para que a 
população respeite todas as regras estabelecidas para este momento atípico, principalmente procu-
rar sair de casa somente se for extremamente necessário, uma vez que o isolamento social continua 
sendo a principal proteção contra a doença.

e os policiais já começaram 
a fazer operações em locais 
suspeitos de receptação para 
ver se conseguem identificar 
algum produto que tenha rela-
ção com os furtos.

O prejuízo é grande para o 
município não apenas pelo ma-
terial furtado, mas também pe-
las muitas horas que podem ser 
contabilizadas com o trabalho 
e deslocamento dos técnicos 
da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) de 

Guarulhos para solucionar os 
problemas e deixar os equipa-
mentos em operação.

Os locais mais visados pe-
los ladrões são os semáforos 
localizados na avenida Papa 
João Paulo I com a viela Leó-
polis, ruas Bela Vista do Pa-
raíso, Carlos Drummond de 
Andrade, Svaa Evans, Muriti-
ba e Rio Real, além das ruas 
Itaquara, Martinópolis e José 
Brumatti, na altura da EPG 
Manoel Bonfim. Todos esses 

endereços ficam na região do 
Jardim Presidente Dutra.

No feriado de Corpus Chris-
ti o semáforo do cruzamento 
das avenidas Tiradentes e Co-
mendador Wilson Talarico fi-
cou inoperante pela ação dos 
ladrões. Antes, na noite do últi-
mo dia 7, já havia sido furtada 
a fiação do semáforo das aveni-
das Tiradentes e Gilberto Dini. 
Os dois cruzamentos ficam no 
Jardim Bom Clima.

Além dos fios, que desligam 

os aparelhos, também são fur-
tadas as botoeiras (que servem 
para o pedestre interromper o 
fluxo de veículos e fazer a tra-
vessia) e os grupos focais (lâm-
padas de sinalização).

Na região do Jardim Pre-
sidente Dutra acontecem de 
dois a três furtos por semana, 
de forma sequencial, nos oito 
pontos citados. Imagens de câ-
mera de segurança gravaram 
as ações criminosas e poderão 
ser utilizadas nas investigações.



Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro (Em R$ mil) Demonstrações de Resultado do Exercício (Em R$ mil) Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo

Diretoria

Leonardo Spadoni - Presidente

Edison Izidoro Junior - Contador-CRC 1SP 154490/O-2

Grant Thornton Auditoria Independentes - CRC 2SP 025.583/O-1

ATIVO 2019 2018
Circulante  31.978   49.544 
Não Circulante  69.659   59.984 
 Realizável Longo Prazo  36.699   23.467 
 Investimentos  11.064   11.201 
 Imobilizado  21.766   25.186 
 Intangível  130   130 
Total do Ativo  101.637   109.528

PASSIVO 2019 2018
Circulante  11.755   12.496 
Não Circulante  37.952   51.171 
Patrimônio Líquido  51.930   45.861 
 Capital  13.000   13.000 
 Reservas de Capital  56.849   56.849 
 Reserva Reavaliação  3.125   3.125 
 Prejuízo Acumulados  (21.044)  (27.113)
Total do Passivo  101.637   109.528 

   2019 2018
Vendas Operacionais Líquidas  73.166   61.211 
 (-) Custo das Vendas  (64.686)  (51.080)
Lucro Bruto  8.480   10.131 
 (-) Despesas Operacionais  (6.437)  (28.494)
Resultado antes de Receitas e Despesas Financeiras  2.043   (18.363)
Resultado Financeiro  6.393   1.657 
Lucro Antes de IR E CSSL  8.436   (16.706)
 Provisão IR/CS corrente  (2.001)  -   
 Provisão IR/CS diferidos  (366)  (672)
Lucro Líquido  6.069   (17.378)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado do Exercício  6.069   (17.378)
Ajustes por: Juros dos empréstimos  808   576 
 Depreciação e Amortização  5.102   3.150 
 Diferido  366   2.281 
 Provisão para contingências  1.595   -   
 Equivalência patrimonial  137   (4.135)
 Baixa Imobilizado  -  73 
Variação nos ativos e passivos  8.008   1.945 
 Contas a receber  1.167   879 
 Partes Relacionadas  (12.411)  22.366 
 Estoques  10.319   (6.819)
 Impostos a recuperar  (9.944)  (6.686)
 Adiantamento a receber  1.676   516 
 Outras contas a pagar  3.898   (487)
 Fornecedores  (937)  (779)
 Acordo judicial  (16.731)  31.264 
 Parcelamento fi scal  (585)  (19.652)
Caixa líquido das Atividades operacionais  (23.548)  20.602 
 Aquisição de imobilizado  (1.682)  (33)
Caixa líquido utilizado das 
   Atividades de Investimentos  (1.682)  (33)
Fluxos de caixa das Atividade de fi nanciamento
 Captação de empréstimos  -     10.000 
 Pagamento fi nanciamento - principal  (2.100)  (264)
 Pagamento fi nanciamento - juros  (1.095)  (296)
Caixa das atividades de fi nanciamento  (3.195)  9.440 
(Diminuição) aumento de caixa e
   equivalente de Caixa  (14.348)  14.576 
Caixa e equivalente de Caixa - início exercício  15.455   879 
Caixa e equivalente de Caixa - fi nal exercício  1.107   15.455 
(Diminuição) aumento de caixa e
    equivalente de Caixa  (14.348)  14.576 

Permetal S/A - Metais Perfurados
CNPJ nº 61.139.192/0001-06 - NIRE nº 35.300.049.055

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de vossas senhorias,as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019.

Colocamo-nos à  inteira disposição para prestar quaisquer  esclarecimentos adicionais julgados necessários. Guarulhos, 30 de abril de 2020.                     A Diretoria

   2019 2018
Saldo no início do exercício  45.861   60.114 
Lucro Líquido do Exercício  6.069   (17.378)
Reserva de Reavaliação -  3.125 
Saldo fi nal do ano  51.930   45.861 

Demonstrações dos Lucros Acumulados (Em R$ mil)

1) As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as orientações 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas interna-
cionais- IFRS. 2) Na opinião da Grant Thornton Auditoria Independentes, 
as demonstrações contábeis da Companhia apresentam adequadamente, 
em todos os  aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
Companhia em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e o seu fl u-
xo de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
CPC PME e (NBC TG 1000) (R1), ressalvando que: a) as demonstrações 
de 2018 não foram revisadas e os procedimentos não foram sufi cientes 
para assegurar que tais saldos não tenham efeitos relevantes sobre a po-
sição de 2019; b) que não foi acompanhado o inventário físico de estoque, 
impossibilitando opinião sobre seu saldo de R$ 6,7 Milhões e seus efeitos. 
3) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são apresentados ao 
valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
auferidos até a data do encerramento do exercício . Se necessário, é cons-
tituída provisão para redução aos valores de mercado. 4) Os estoques são 
demonstrados pelo menor entre o custo médio ou da produção e o valor 

de realização. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elabora-
ção compreende matéria prima, mão de obra direta,outros custos diretos e 
despesas gerais de produção. 5) A Administração revisa anualmente o va-
lor contábil liquido dos ativos não fi nanceiros sujeitos à amortização,com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças que possam indicar perda de 
seu valor recuperável. 6) Imobilizado: é demonstrado pelo custo de aqui-
sição e/ou construção deduzido da depreciação acumulada e de perdas 
por desvalorização acumuladas, se aplicáveis Gastos que representam 
melhorias no ativo (aumento da capacidade instalada ou da vida útil) são 
capitalizadas. A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de 
depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos 
bens. 7) O Capital Social está representado por 3.988.385.045 ações no-
minativas se valor nominal. 8) As demonstrações fi nanceiras completas, 
encontra-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Cia.9) Em 
fevereiro de 2018 foi homologado Acordo com a Casa da Moeda do Brasil. 
O passivo no valor de R$ 57 milhões a ser pagos em 4 anos foi lançado 
contra resultado (“Outras Receitas e Despesas Operacionais”), tendo sido 
quitado o valor de R$ 26 milhões (antecipando 2020), cujo o saldo devedor 
restante está registrado no Não Circulante.

Notas Explicativas
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Hospital de campanha de Guarulhos é exemplo para o 
estado, atestam deputados após fiscalização surpresa

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os deputados 
estaduais Márcio Nakashima 
(PDT), Coronel Telhada (PP) 
e Sargento Neri (Avante), que 
integram o PDO (Parlamenta-
res em Defesa do Orçamento) 
realizaram uma fiscalização 
surpresa ontem no Centro 
de Combate ao Coronavírus 
(3C-Gru) e destacaram que a 
unidade é um exemplo que 
deveria ser seguido pelo Es-
tado de São Paulo.

Eles já estiveram em uni-
dades da capital paulista e cri-

ticaram, principalmente a au-
sência de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) nos 
locais – diferente do hospital 
de campanha de Guarulhos 
que possui 24 leitos de UTI 
devidamente equipados e em 
funcionamento.

“Eu fiquei encantando 
com esse hospital e mando 
um recado para o prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas, vem 
fazer um estágio aqui com o 
prefeito de Guarulhos para 
você aprender um pouqui-

FOTO: REPRODUÇÃO

nho. Doria também participe 
desse estágio para aprender 
um pouquinho. Os hospitais 
do Ibirapuera e o Anhembi 
não têm UTI, é uma das coi-
sas que eu mais falei e aqui 
é prova disso. Têm 24 UTIs 
em funcionamento com equi-
pamentos e medicamentos. 
Fake news é a administração 
de vocês. Vêm aprender um 
pouco aqui em Guarulhos”, 
destacou Sargento Neri.

“Esse hospital é um exem-
plo de como deve ser um 
hospital de campanha. Ao 
contrário de São Paulo aqui 
as pessoas não passam pelas 
UBSs, elas vêm direto para cá 
justamente para não sobre-
carregar a rede de saúde. É 
uma ótima qualidade de aten-
dimento aqui, que seja exem-
plo para os demais hospitais, 
principalmente para São Pau-
lo”, disse Coronel Telhada.

“Esse hospital recebeu re-
cursos do governo estadual e 
também municipal e passam 
por aqui uma média de 10 mil 
pacientes por mês”, destacou 
Nakashima.

O prefeito Guti comentou, 

Parceria com o Butantan leva 
testes de covid-19 a aldeia indígena 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre a Secretaria da Saúde de 
Guarulhos e o Instituto Butan-
tan vai ofertar testes rápidos 
de covid-19 para a população 
indígena cadastrada pela Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Cabuçu, serviço de referência 
à saúde dos povos indígenas 
na cidade. A testagem será re-
alizada hoje na aldeia Filhos 
desta Terra, localizada nas pro-
ximidades da UBS.

Os mais de 100 testes serão 
fornecidos pelo Instituto Bu-
tantan e a coleta do exame será 
realizada pelos profissionais 
da rede municipal de saúde e 
também por três técnicos de 
enfermagem do instituto. Em 
caso de indígena sintomático 
de covid-19, o Butantan ain-

da colherá o PCR, análise que 
consiste na pesquisa direta do 
vírus das mucosas das narinas 
e orofaringe.

Além dos testes, a ação 
contará com orientações de 
prevenção ao novo coronaví-
rus, bem como com atualiza-
ção cadastral, se necessário. 
Para tanto, estarão envolvi-
dos tanto os profissionais do 
Instituto Butantan como os 
da UBS Cabuçu, incluindo o 
gerente, médico, enfermeira, 
auxiliar de enfermagem e 
agente comunitário de saúde, 
com apoio das equipes Nasf 
(Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família), Residentes Multi-
profissionais e Rede de Aten-
ção aos Direitos Humanos da 
Região de Saúde Cantareira.

durante live nas redes sociais 
a visita dos parlamentares. 
“Eles saíram impressionados 
pela eficiência do 3C-Gru, pela 
existência de leitos de UTI, 
maquinários e atendimento. 
Fico agradecido de termos de-
putados fiscalizando o estado 
inteiro. A nossa obrigação nós 
fizemos que foi abrir os hospi-

tais que eles quiseram fiscali-
zar”, disse.

Além do 3C-Gru, o grupo 
também constatou o atendi-
mento aos pacientes que che-
gam ao Hospital Municipal de 
Urgências (HMU). No local, 
eles também elogiaram as ins-
talações e o atendimento pres-
tado pelos funcionários.

Cidade  passa de 400 óbitos por covid-19; 
casos confirmados chegam a 4.728

Guarulhos contabiliza 405 óbitos ocasionados pelo novo 
coronavírus, além de outros 82 que estão sob investigação. Os 
dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secreta-
ria Municipal da Saúde, que mostra ainda que a cidade registra 
4.728 pessoas infectadas pela covid-19.

Dos 32 óbitos confirmados ontem, três ocorreram no mês 
de abril, 16 em maio e 13 em junho. Trata-se de 21 homens com 
idades entre 32 e 87 anos e 11 mulheres entre 23 e 98 anos. Sete 
das dez vítimas acima de 60 anos tinham alguma comorbidade.

Os leitos municipais de UTI para atender pessoas com sus-
peita ou confirmação de covid-19 estão com a taxa de ocupação 
em 73,13%. Já nos leitos clínicos a taxa é um pouco maior, 75,7%. 
No Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru), 52 pessoas es-
tão internadas, sendo 32 na enfermaria, 16 na UTI e quatro em 
observação. No entanto, neste mesmo local, onde lamentavel-
mente foi registrado um óbito nesta segunda-feira, 11 pacientes 
receberam alta e poderão retornar aos seus lares.
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O número de óbitos por causas naturais 
nos meses de março a maio deste ano teve 
aumento de 11,3% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. A informação 
foi divulgada ontem com base nos registros 
lançados pela plataforma online Cartórios 
de Registro Civil no Portal da Transparência, 
administrada pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil).  As mortes por causas naturais são 
resultado de doença ou mau funcionamento 
interno do corpo e nesta classificação estão 
incluídos óbitos por covid-19 e demais 
doenças respiratórias. O registro da morte 
é feito por meio de um documento que dá 
origem à certidão de óbito feita em cartórios 
liberação dos sepultamentos.

O secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida, deixará o cargo entre 
o fim de julho e início de agosto.  Em nota, 
ele disse ontem que “comunicou ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, a intenção de 
deixar o cargo”. “A saída deverá ocorrer 
entre o fim de julho e o início de agosto, 
período no qual seguirei à frente do Tesouro 
e ajudarei no processo de transição para 
o novo secretário”, informou. Na nota, o 
secretário destacou, ainda, que as diretrizes 
da política fiscal serão mantidas, mesmo 
com a sua saída. “Todo o restante da equipe 
do Tesouro permanece, e nada muda com 
relação às diretrizes atuais da política fiscal, 
que são as diretrizes do próprio ministro 
Paulo Guedes”, finalizou.

ANOTE

Seu subconsciente irá tentar te 
sabotar e é aí onde se esconde a 
mágica do negócio

Hoje eu postei uma frase em um 
grupo do Facebook, falando sobre 
nos libertarmos das correntes que 
nos aprisionam de alguma forma. 
E uma pessoa me perguntou por 
que é tão difícil sair dessas amar-
ras, que nos impedem de fazer as 
coisas e realizar nossos sonhos.

Em resposta resolvi escrever 
esse artigo, para entender mais so-
bre o assunto e onde estão escon-
didas as chaves dessa liberdade.

Quando éramos crianças bem 
pequenas, fomos bombardeados 
por informações, tanto positivas 
quanto negativas. Principalmente 
pelos nossos pais, que nessa ida-
de são nossos heróis. Eles e todas 
as coisas em nossa volta, carrega-
ram nosso cérebro e sobretudo o 
nosso subconsciente com crenças, 
medos, hábitos e também atitudes. 
Essa programação fez nós sermos 
o que somos hoje. 

Essas informações enraizadas 
nos levam a maioria das nossas 
crenças limitantes, dificuldades 

e até problemas de saúde, que se 
desencadeiam da nossa mente e se 
manifestam fisicamente. E todos 
esses bloqueios são fruto dessas 
informações que foram adquiridas 
ao longo dos anos.

E o que devemos fazer?
Reprogramar a máquina. De-

vemos saber onde estão as raízes 
desses problemas, tratá-las, des-
mistificando essas falsas verdades 
e embutindo outras crenças em 
nossas cabeças. 

Você pode começar consumin-
do conteúdos que lhe traga infor-
mações contrárias das que foram 
implantadas e que te mostre ou-
tras realidades. Falar com pessoas 
que passaram pelo mesmo pro-
cesso e hoje estão vivendo bem 
melhor. Exercitar sua mente com 
conteúdos através de livros, pales-
tras, vídeos que tratem do assunto 
e faça uma nova programação na 
sua mente.

No começo sua mente vai fazer 
você não querer a solução, achar 
que todo o processo é uma perca 
de tempo. Seu subconsciente irá 
tentar te sabotar e é aí onde se es-
conde a mágica do negócio. Temos 
que transformar esses novos hábi-
tos em rotinas, até que sem esfor-
ço nenhum as coisas se encaixarão 
e o nosso subconsciente o fará des-
sas informações uma verdade e a 
partir daí as mudanças começam 
a aparecer.

Se alguma coisa não está o fa-
zendo feliz, trate-o na raiz e mude 
os hábitos que conduz o problema, 
através desse processo você verá 
frutos maravilhosos e os resulta-
dos o surpreenderá.

Você pode mudar a sua realida-
de!

Boa sorte!

As correntes do 
subconsciente

PONTO
DE VISTA

Empresário, palestrante, 
consultor, máster em PNL, 
especialista em Hipnose 
Clínica Redes Sociais: 
“Oficina da Mente PNL”

VITINHO KAMGURU
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ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. JONANTH VITOR LEAL - CTPS 080208 - série 00435 - 
SP . Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. JONANTH VITOR LEAL, portador da 
CTPS 080208 - série 00435 - SP, a comparecer ao seu 
local de trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 23 de dezembro de 2019, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, isso 
não ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
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

ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última hora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento. 

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio em relação a esta constelação.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no planeta 
gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais otimistas. 
O seu entusiasmo estará com muito mais fibra agora. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar no 
dia de hoje. 

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses deriva-
das de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: As ocupações exercidas no planeta de Mercú-
rio estarão um tanto quanto inquietas para com Aquário. 
A sua posição mais excêntrica estará favorável para você.

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso provo-
cará você um pouco mais de arrojo.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PRCD
CREDENCIADO

OVISAVNIC
DOELTAPE

QUEBRAMOLAS
ÇVUDRP
ÃEAFRESCO
OCOFACUAR

PARALELAST
GAROASAGU
RNROTNG
IMERCIAU

ECLUSADEDE
ORTGARIS

PLURALIDADE
ANOLEMAS

A de um
ano é

chamada
de "safra"

O jornalis-
ta apto a
cobrir um

evento
(?)-in,
técnica 

de masso-
terapia

(?) Salva-
dor, país
centro- 

americano

Redutor 
de veloci-
dade, em

ruas

(?) Turing,
cientista

da compu-
tação

Erro de
grafia de 
"preten-

ção"
Barras (?),
prova da
ginástica
artística

Forma de
conexão

hidráulica

Terra da
(?): a
capital
paulista

(?) ao
vinho, so-
bremesa
sulista

Sigla das
rodovias
estaduais 
potiguares

Pancada
forte com

a mão
fechada

Obrigação
do Tesouro
Nacional
(sigla) 

Especialista
agregada

a uma em-
baixada

Cada 
um dos

diques de
um canal

Obrigado,
em francês

(?) Santa-
na, humo-
rista flu-
minense

"Organiza-
ção", na
sigla OIT

Letras pin-
tadas nos
veículos
da ONU

Profissio-
nais que
limpam
praias

Marca das
opiniões,

na de-
mocracia

Salame de chocolate,
travesseiro de Sintra 

e toucinho do céu
Diâmetro (símbolo)

Dispositivo que
supostamente inibiria
a prática sexual das
mulheres medievais

Área de proteção 
do meio ambiente
Brado de evocação 

a Baco (Mit.)

Tendente 
a infringir
Casaco

comprido
Arrolhe

Local dos
recados no
Facebook

Técnica pictórica
como a de

Michelangelo na
Capela Sistina

Tela de
cinema
Remo, 

em inglês

Ouro
(símbolo)
Flexão do 
verbo "ser"

Parque Nacional das
(?): situa-se em Goiás

Tecido grosso e
resistente, de tendas

Classe
(?) Saran-
don, atriz 

(Cin.)

Manter o
(?): ser
objetivo

Encurralar

3/oar. 4/alan — sagu. 5/ecran — merci — parca. 11/pluralidade.

Cerimônia do Oscar será dia 25 de abril de 2021
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Academia de 
Artes e Ciências Cinemato-
gráficas e a Rede de Televi-
são ABC anunciaram ontem 
que a 93ª cerimônia do Os-
car será no dia 25 de abril de 
2021, como resultado da pan-
demia global causada pelo 
covid-19. A entrega, que será 
transmitida ao vivo, foi origi-
nalmente agendada para 28 
de fevereiro de 2021. Coin-
cidindo com a celebração do 
Oscar, o Museu da Academia 
de Cinema, inicialmente pro-
gramado para ser aberto ao 
público em 14 de dezembro 
de 2020, será aberto em 30 
de abril, também como resul-
tado da crise da saúde.

“Há mais de um século, 
os filmes têm desempenha-
do um papel importante nos 

confortando, inspirando e 
entretendo nos momentos 
mais sombrios. Eles certa-
mente têm feito isso este 
ano. Nossa esperança, ao 

estender o período de elegi-
bilidade e a data de entrega, 
é fornecer a flexibilidade 
necessária para que os ci-
neastas finalizem e lancem 
seus filmes sem serem pe-
nalizados por algo além do 
controle de qualquer pes-
soa”, disseram o presidente 
da Academia David Rubin e 
o CEO da Academia, Dawn 
Hudson. “Este próximo Os-
car e a abertura do nosso 
novo museu marcarão um 
momento histórico, reunin-
do fãs de cinema ao redor 
do mundo para se unirem 
através do cinema”.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE 

AQUI

 97380-

7685



1GB

R$ 9039
500MB 500MB

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$3
4GB

R$ 9049
2GB 2GB

10GB

R$ 9069
5GB 5GB 14GB

R$ 9089
7GB 7GB 20GB

R$ 90119
10 10GB GB

OFERTAS

LINHA NOVA E RENOVAÇÃOEXCLUSIVAS
TT(PF) & PN(PJ)*

PLANO VOZ

REDE VIVO
ILIMITADO

OFERTA PRORROGADA ATÉ 30/06/2020.

*Para a Ofeta de Dados em Dobro não será aplicada a isenção de cobrança do primeiro mês da fatura para PN’s.  
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