
Ocupação dos leitos de UTI exclusivos 
para covid-19 cai para 72% na cidade
Mesmo com leitos disponíveis, o que possibilitou a retomada econômica de forma responsável, a prefeitura faz um apelo 
para que a população só saia de casa se for extremamente necessário, já que o vírus ainda circula no município Pág. 6
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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

Reunião virtual com classe artística aborda 
aspectos da lei de emergência cultural

ACONTECE
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receber e expedir produtos. O salário é de 
R$ 1.382,24 e a empresa oferece vale-trans-
porte, vale-refeição e convênio médico.

Os interessados devem entrar em con-
tato pelos números 2475-9718, 2475-9723 
ou 2475-9737 e agendar a retirada da car-
ta de encaminhamento para entrevista até 
as 17h do dia 23 de junho, caso preencham 
todos os requisitos. Os encaminhamentos 
estão sujeitos ao limite disponível no siste-
ma e podem encerrar antes da data limite.

deficiência. Para tanto, o maestro Emiliano 
Patarra entrevista Fábio Bonvenuto, chefe 
do Conservatório Municipal de Guarulhos, 
e a professora e pedagoga Heloisa Petri, 
cantora solista do coral do Theatro Muni-
cipal de São Paulo por mais de 30 anos. 
Em meio às reflexões que o tema suscita 
estão a formação, profissionalização e atu-
ação musical de pessoas com deficiência. 
O encontro também discute o ensino de 
música para crianças, jovens e adultos com 
deficiência visual, surdos e autistas, alunos 
do Música do Silêncio, projeto coordenado 
por Bonvenuto e que integra o Núcleo de 
Inclusão Musical do Conservatório.

A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho, divulgou ontem 90 vagas para 
ajudante de armazém. As oportunidades 
são disponibilizadas por uma empresa ca-
dastrada no Centro Integrado de Emprego, 
Trabalho e Renda (Ciet) para trabalhar no 
Taboão. Os interessados devem ter o ensi-
no médio completo e experiência. Entre as 
funções da vaga estão realizar o processo 
logístico, separação, movimentação, arma-
zenagem, etiquetagem, auxiliar inventário, 

A prefeitura realiza desde a última sex-
ta-feira (12) trabalhos de recapeamento as-
fáltico na rua Mena. A via é paralela à ave-
nida Suplicy, no Jardim Santa Mena, região 
do bairro do Picanço, e a obra deverá ser 
concluída ainda nesta semana. Contratada 
por R$ 306,7 mil, a empresa Paupedra Pe-
dreiras, Pavimentações e Construções Ltda. 

O Papo de Plateia Live de hoje, às 20h, 
convida especialistas em inclusão e educa-
ção musical para debater os temas. Inicia-
tiva da prefeitura por meio da Secretaria 
de Cultura, o evento é transmitido pelas 
redes sociais das orquestras de Guarulhos 
no YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), 
no Facebook (https://www.facebook.com/
ojmguarulhos/) e no Instagram (https://
www.instagram.com/orquestra.em.casa/)

Sob o ponto de vista da música de 
concerto, o encontro foca o uso musical 
como meio de acesso e desenvolvimento 
de habilidades cognitivas de pessoas com 

Ciet Guarulhos tem 90 vagas para ajudante de armazém

Prefeitura executa recapeamento em via do Jardim Santa Mena

Papo de Plateia convida especialistas em inclusão e educação musical

executa a obra de recapeamento numa ex-
tensão 5.464,28 m², no trecho compreendi-
do entre as ruas Rahal e Pitanga.

Os recapeamentos fazem parte do Pro-
grama de Melhoria de Infraestrutura de 
Guarulhos, realizado permanentemente em 
todas as regiões da cidade e gerenciado 
pela Secretaria de Obras.

Neste sábado (20), às 
15h, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
realiza encontro virtual com 
artistas e trabalhadores da 
cultura, instituições, organi-
zações e cooperativas cul-
turais. A reunião é para dis-
cutir os principais aspectos 
da Lei de Emergência Cul-
tural Aldir Blanc, aprovada 
por unanimidade no Senado 
Federal no último dia 4.

A atividade será transmiti-
da online pela fanpage do Ar-
quivo Histórico no Facebook 
(https://www.facebook.com/
arquivohistoricogru/). Media-
do pelo servidor Darlan Ca-
valcante, o encontro contará 
com a participação do secre-
tário de Cultura, Vitor Souza, 
e do vice-presidente do Con-
selho Municipal de Política 
Cultural, Elvis Roberto.

Segundo o secretário, 
a conversa vai tornar pos-
sível elencar algumas das 
principais dúvidas sobre o 
auxílio emergencial, cuja lei 
ainda depende da sanção 
da Presidência da República 
para sua regulamentação. 
“Para manter o caráter de 

transparência da prefeitura, 
buscamos conversar com 
os profissionais da cadeia 
produtiva da cultura, princi-
palmente porque os prazos 
para a execução da lei são 
bastante urgentes”, explica.

O secretário esclarece ain-
da que, depois de sancionada 
a lei, o governo federal tem 15 
dias para fazer o repasse aos 
municípios que, por sua vez, 
terão um prazo de até 60 
dias para destinar os recursos 
aos trabalhadores por meio 
de editais ou fundos munici-
pais de cultura.

Além de preparar artis-
tas de rua, músicos, espaços 
independentes, escolas de 
arte, equipes técnicas de luz 
e som, dentre outros traba-
lhadores do setor para a im-
plementação da lei no mu-
nicípio, a pauta da reunião 
aborda a importância do ma-
peamento cultural que vem 
sendo realizado pela Secre-
taria de Cultura, ferramenta 
essencial para garantir que 
o recurso possa chegar aos 
artistas independentes e es-
paços culturais o mais rápido 
possível.
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Audiências da LDO começam nesta quarta Senado autoriza governo prorrogar redução 
de jornada e salário até o fim do ano

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir desta 
quarta-feira (17), a Câmara Mu-
nicipal promoverá audiências 
públicas para discussão da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Ao todo, serão realiza-
das quatro audiências. Nesta 
quarta (17), às 13h, serão apre-
sentadas as diretrizes orçamen-
tárias da Secretaria de Governo 
e demais pastas. Três secreta-
rias terão audiências separadas, 
nos dias seguintes: Fazenda 
(quinta-feira, 18, às 11h), Edu-
cação (quinta-feira, 18, às 15h) 
e Saúde (sexta-feira, 19, às 11h).

As Audiências Públicas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Senado deu 
aval para o governo prorrogar 
a suspensão de contratos de 
trabalho e a redução de jor-
nadas e salários enquanto du-
rar o período de calamidade 
pública, ou seja, até o fim do 
ano. O período de adiamento, 
porém, dependerá de decisão 
do presidente Jair Bolsonaro. 

A MP 936/2020 foi assi-
nada por Bolsonaro em abril 
e é vista como essencial para 
a preservação de empregos e 
um alívio financeiro às em-
presas durante a pandemia de 
covid-19. Até esta terça-feira, 
16, de acordo com o Ministé-
rio da Economia, pelo menos 
10,693 milhões de acordos 
entre funcionários e empre-
gadores foram assinados nos 
moldes da MP.

O texto original da MP 
autorizava a suspensão de 
contratos por até 60 dias e a 
redução de jornada, por até 
90 dias. Com a mudança, 

as empresas poderão esten-
der o período de suspensão 
ou redução. O adiamento, 
porém, depende de uma de-
cisão de Bolsonaro. Confor-
me o Broadcast antecipou, 
o governo avalia prorrogar 
o período de suspensão por 
mais dois meses e o prazo de 
redução de jornada e salário 
por mais 30 dias.

O governo deve sancionar 
rapidamente o projeto. A medi-
da permite redução de jornada 
em 25%, 50% ou 70%, com um 
corte proporcional no salário, 
por até três meses. Também é 
possível suspender o contrato 
por até dois meses. O governo 
estabeleceu uma compensa-
ção depositando valores dire-
tamente na conta dos traba-
lhadores que podem chegar a 
100% do seguro-desemprego, 
dependendo do nível salarial.

A suspensão ou a redução 
garante ao funcionário um ní-
vel de estabilidade no emprego. 

acontecerão de forma remota 
e poderão ser acompanhadas 
ao vivo pela TV Câmara Gua-
rulhos e pela página facebook.
com/camaraguarulhos, sendo 
vedada a participação presen-
cial do público, em razão da 
pandemia provocada pelo co-
vid-19. Os cidadãos que deseja-
rem fazer seus questionamen-
tos aos secretários das pastas 
poderão fazê-lo por escrito ou 
por vídeo, em tempo real.

Para tanto, será necessário 
o envio de mensagem para os 
seguintes endereços de e-mails: 
Secretaria de Governo: audien-

cia.governo@guarulhos.sp.leg.
br; Secretaria da Fazenda: au-
diencia.fazenda@guarulhos.
sp.leg.br; Secretaria de Educa-
ção: audiencia.educacao@gua-
rulhos.sp.leg.br e Secretaria da 
Saúde: audiencia.saude@guaru-
lhos.sp.leg.br. No momento do 
envio, o inscrito deverá enviar 
em sua mensagem nome com-
pleto, número do CPF e telefone 
para contato (preferencialmente 
número de celular que possa ser 
contatado por Whatsapp).

Aqueles que desejarem se 
manifestar por escrito deverão 
enviar seus questionamentos 
juntamente com seus dados 
pessoais. Já quem quiser falar 
ao vivo, por videoconferência, 
deverão registrar sua intenção 
na mensagem. As inscrições so-
mente serão aceitas na hora das 
audiências, durante o intervalo 
determinado pelo presidente da 
Comissão. As mensagens envia-
das em dias e horários fora do 
tempo de inscrição serão invali-
dadas e desconsideradas.

FOTO: TV CÂMARA
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Casos confirmados de covid-19 são 4.877 
em Guarulhos; óbitos chegam a 418

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nas últimas 24 
horas Guarulhos registrou 
mais 149 pessoas contami-
nadas pelo novo coronavírus 
(Covid-19), totalizando 4.877 
desde o início da pandemia. 
As mortes provocadas pela 
doença são 418, com a confir-
mação de 13 óbitos nesta terça-
-feira (16), sendo que dois ocor-
reram em abril, sete em maio 
e quatro em junho. Outros 81 
estão sendo investigados.

Entre as vítimas há oito 
mulheres com idades entre 
41 e 94 anos e cinco homens 
entre 56 e 68 anos. Todas as 
três pessoas que tinham abai-

Prefeitura recebe a doação 
de 2 mil máscaras de tecido
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde de Guarulhos recebeu 
na tarde desta segunda-feira 
(15) a doação de duas mil más-
caras de tecido, material que 
será destinado à população 
mais vulnerável à infecção 
pela covid-19, como pessoas 
em situação de rua, pacientes 
acamados, idosos e outros pú-
blicos fragilizados. A iniciativa 
partiu da Associação Ampliar 
Brasil, sediada na Vila Leopol-
dina (Capital), que desenvolve 
e apoia projetos sociais nas 
áreas de saúde e educação jun-
to às comunidades, entidades 
religiosas e terceiro setor.

As ações da Ampliar Brasil 
baseiam-se na promoção da 
assistência social, em educa-
ção e saúde, voluntariamente 
ou por meio de convênios e 
parcerias com pessoas físicas 

Após pico no domingo, taxa de isolamento social cai para 47% nesta segunda
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após atingir 
52% no domingo (14), a taxa 
de isolamento social voltou a 
cair nesta segunda-feira (15) 
em Guarulhos. De acordo 
com o Sistema de Monitora-
mento Inteligente (Simi-SP) 
do governo de São Paulo, o 
índice na cidade foi de 47%.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Estado envia 9 respiradores para o Hospital Padre Bento
O Governo de São Paulo distribuiu ontem mais 104 respiradores para hospitais locali-

zados em 17 cidades de diversas regiões do estado. Os novos equipamentos permitirão a 
ampliação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para garantir atendimento a pacientes 
contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave. Serão destinados nove equipa-
mentos para o Complexo Hospitalar Padre Bento.

O envio dos respiradores para a cidade foi pleiteado pelo deputado estadual Jorge Wilson 
Xerife do Consumidor. “O Hospital Padre Bento é referência no atendimento ao cidadão 
guarulhense, e tenho trabalhado com firmeza para garantir o atendimento que a população 
precisa e merece”, afirma o parlamentar.

Comunidades do Santa Mena e do 
Flor da Montanha recebem 800 kits 

Nesta segunda-feira (15) mais duas comunidades nos bair-
ros Jardim Santa Mena e Jardim Flor da Montanha foram be-
neficiadas pelo programa Máscaras pela Vida com a entrega de 
800 kits, compostos por duas máscaras de pano, um sabonete e 
um folheto sobre a prevenção à Covid-19. Na última quarta-feira 
(10) outros 600 kits foram distribuídos na comunidade do Treze 
(Vila Flórida).

A ação da prefeitura é desenvolvida por equipes das secre-
tarias de Desenvolvimento e Assistência Social e de Habitação, 
além da Coordenaria de Proteção e Defesa Civil. Já as máscaras 
de tecido provêm de doações de empresas e de costureiras vo-
luntárias. O objetivo do programa é estimular o uso de máscaras 
caseiras de tecido em toda a população e fornecê-las às pessoas 
em extrema vulnerabilidade social que vivem em comunidades.

ou jurídicas, públicas ou pri-
vadas. Durante a entrega das 
máscaras, os representantes 
da associação disseram que a 
escolha de Guarulhos foi re-
sultado da interlocução com 
o diretor de Planejamento e 
Regulação em Saúde, Michael 
Rodrigues de Paula, em reco-
nhecimento à seriedade do 
trabalho desenvolvido pelo 
município, especialmente 
neste momento delicado de 
combate à pandemia.

Para Rodrigues, a inicia-
tiva é muito positiva para o 
município. “A doação dessas 
máscaras nos permitirá aju-
dar aqueles que mais preci-
sam neste momento impor-
tante de combate à pandemia. 
Agradecemos à instituição 
por todo apoio e pela escolha 
de Guarulhos”, destacou.

de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. Com isso, é pos-
sível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior 
e em quais as campanhas de 
conscientização precisam ser 
intensificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras.

O Simi-SP é viabilizado 
por meio de acordo com as 
operadoras de telefonia Vivo, 

xo de 60 anos apresentaram 
alguma comorbidade, como 
cardiopatia, diabetes, pneu-
mopatia, doença neurológica 
ou renal, imunodepressão, 
obesidade, asma, entre outras. 

No Centro de Combate ao 
Coronavírus de Guarulhos 
(3C-Gru) 50 pessoas com sus-
peita ou confirmação da doen-
ça estão internadas, sendo 15 
em UTI, 32 em leitos clínicos 
e três em observação. Além 
disso, foram registrados dois 
óbitos, duas transferências e 
cinco altas no local, onde já 
foram salvas mais de 200 vi-
das desde que o hospital de 

campanha entrou em funcio-
namento, em 7 de abril.

As taxas de ocupação dos 
leitos municipais para co-
vid-19 registraram leve queda. 
Os de UTI foram de 73,13% na 
segunda-feira (15) para 72%, e 
os clínicos baixaram de 75,7% 
para 73% nesta terça-feira. No 
entanto, mesmo com leitos dis-
poníveis, o que possibilitou a 
retomada econômica de forma 
responsável na cidade, a pre-
feitura faz um apelo para que 
a população só saia de casa se 
for extremamente necessário, 
já que o vírus ainda circula 
no município e o isolamento 
social continua sendo a prin-
cipal forma de proteção con-
tra a doença.

Ontem, durante a live nas 
redes sociais, o prefeito Guti 
reforçou o pedido para que a 
população fique em casa. Se-
gundo ele, isso é primordial 
para a continuidade da retoma-
da econômica que a prefeitura 
adotou. “Se os números não 
forem bons nós vamos precisar 
retroceder e fechar tudo nova-
mente”, destacou.

Claro, Oi e TIM para que o 
Estado possa consultar infor-
mações agregadas sobre des-
locamento nos 645 municípios 
paulistas. As informações são 
aglutinadas e anonimizadas 
sem desrespeitar a privacidade 
de cada usuário. Os dados de 
georreferenciamento servem 
para aprimorar as medidas de 
isolamento social para enfren-
tamento ao coronavírus.
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BANCO 34

TIM
TRUCULENCIA

ANAGUASOT
BARCTUBO
AEURRNG

ELETROCUTAR
HISUMOSO
ORCABEBS

ESPESSANTES
MSITESO

CAMBALEANTE
NORELOG
UDENNISO

VATECSARI
LINGUISTICA

SAMOLARS

Marca
infamante
do policial
grosseiro

Atitude da
pessoa 

conserva- 
dora (gír.)

Saias
usadas
sob o

vestido

Gordura
retirada 
do porco

(?)
mitzvah,

cerimônia
judaica

Próspera
cidade da
Suméria

(Ant.)

(?) de en-
saio, reci-
piente la-
boratorial

Matar por
ação de

descarga
elétrica

Europa
(abrev.)

País do 
presidente

Miguel
Díaz-Canel

Relações
Públicas
(abrev.)

Patativa 
do (?),
poeta

cearense
Bram

Stoker,
criador de
"Drácula" 

O modo de
caminhar
do bêbado

O arame
do varal,
por seu 
estado

Número in-
teiro inde-
terminado

(Mat.)

Converse
com Deus

Ctrl+(?):
localizar,
no Word

(?)
Carvalho,
diretor de
novelas

Russell
Crowe,

ator neo-
zelandês

Número
(?): o 1º
colocado

Tradicional
veste da
mulher
indiana

Área de
estudos 
de Noam
Chomsky

Tornar
mais

afiada
(a faca)

Trecho
sinuoso de
estrada 

Dois dos três 
estados da região

Centro-Oeste
Carbono (símbolo)

O seguidor da doutrina
de John Dewey (Filos.)

Objetivo do
comerciante (pl.)

As atividades 
como o artesanato

A regência do 
Padre Feijó (Hist.)

Cetáceo
feroz

Aditivo que
garante a 
consistên-

cia de
sorvetes

(pl.) 

"Unidas", 
em ONU
Profeta;
vidente

Suculento
(o fruto)
Placa em
hospitais 

Fora de (?): em 
estado de fúria

Pequena venda de
secos e molhados

Animal do
arado

Isolante
térmico

Rede, 
em inglês
Abandonar
o recinto

3/net. 4/teso — vate. 7/asbesto. 16/instrumentalista.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

RelaxNEGÓCIOS

SERVIÇOS

PASSO PONTO
Auto Peças, Bonsucesso 
Grs. Ót. Locaz. F. : 
947260886

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

PROCURA-SE 
DOMÉSTICA
C/passaporte ativo,c/exp., 
idade até 45 a. p/ viajem 
,3 meses no exterior.( 11) 
99914-2235  H/C c/ David.

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

EMPREGO

Contrata-se

Vende-se

IMÓVEIS

PUBLICIDADE LEGAL

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685

ANUNCIE 
AQUI

 97380-
7685

ÁRIES: Pode se mostrar mais impaciente ante a ocor-
rência de uns poucos delineamentos saírem fora do que 
tinha em sua mente. 

TOURO: Os pertences mais opulentos avizinham-se para 
procriar um desencaminho no seu bom senso em relação 
aos outros. 

GÊMEOS: Você viverá neste dia com a capacidade 
de percepção super elevada, graças a sua manifesta 
sapiência. 

CÂNCER: Portará uma objeção para disputar muitas in-
dagações bem signifi cativas na sua vivência. Você tende 
a vivenciar neste dia um pouco de letargia.

LEÃO: O seu lado mais digno não restará demonstrado 
claramente para os colegas neste dia, sendo assim a sua 
potência pode se abreviar. 

VIRGEM: Tenha juízo para determinar coisas que aparen-
tem confusas neste momento, apresentará uma postura 
incoerente na desenvoltura das suas atividades. 

LIBRA: Há uma excessiva aptidão para priorizar por 
alguns pareceres não muito comuns e generalizados, em 
razão do seu ego absurdo. 

ESCORPIÃO: Avizinha-se a você ter modifi cações prefe-
ríveis para a sua constelação, não obstante terá que lidar 
com o máximo da sua essência.

SAGITÁRIO: A sua inclinação mais sentimental e proteto-
ra com os colegas mais próximos, restará na sua sublime 
supremacia. 

CAPRICÓRNIO: Haverá que atestar aos demais a sua 
autêntica habilidade para os afazeres que não pode 
dispensar. 

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: Ao redefi nir sua atmosfera se mostrará de 
maneira muito mais prestigiosa que o comum, tente 
converter-se. 

HORÓSCOPO

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

CASA TÉRREA 
PONTE GRANDE

3 dorms. + sala, coz., 2 wcs  
4 vgas Obs. mobiliada 

c/planej. c/ churrasq. + 6 
ar-condicionado imóvel 

impecável, ac: Apto (-) valor 
e auto e financ.  (Creci.) 

60.910  F. 99700-3040 c/ 
Claudio  zap R$850 mil

LINDO SOBRADO 
LITORAL BERTIOGA 
(Cond. Morada da Praia) em 

Boraceia. 3 suíte+sala 2 amb., 
coz. americana, lavabo, Edícula 
c/wc  churrasq., pisc. 4 vgas 

fino acab.  Ac.imóvel de (-) valor 
e auto valor R$ 980 mil  (Creci) 
60.910 fone. 99700-3040 zap c/ 

Claudio obs. Fotos e video do 
imóvel imperdível

GastronomiaGastronomia
Toda 6ª FeiraToda 6ª Feira

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco
PUBLICIDADE LEGALPUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais ConoscoFaça sua Publicações Legais Conosco
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