
HMU ganha mais 12 UTIs para combate à 
covid-19 e nova ala para demais pacientes
A partir de hoje o hospital passará a atender separadamente os pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus dos que 
não apresentam sintomas, eliminando o contato entre eles; novo anexo hospitalar conta com 10 leitos de enfermaria Pág. 4
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Procon multa açougues 
por irregularidades na 
venda de carne moída
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para nova sede em 
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Contratação de OSC para gerir 
Restaurante Popular do Macedo 

representa 47,5% de economia

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz é preso em SP Pág. 7

Ele é investigado por participação em suposto esquema de ‘rachadinha’ na Alerj à época em que Flávio era deputado estadual

Weintraub deixa o Weintraub deixa o 
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
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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

Prefeitura divulga novos 
dados do mapeamento cultural

ACONTECE

FOTO: RODRIGO MARCELO

amente no início do mês por medida sanitária.
A unidade funciona de segunda a sexta-

-feira, das 8h às 17h, e ainda disponibiliza aten-
dimento em sistema de plantão telefônico.

gração dos alunos dos CEUs. Vai contribuir 
muito para o desenvolvimento educativo e a 
prática esportiva deles”, diz Raimundo Go-
mes, professor de karatê da Prefeitura.

Preocupada em oferecer saúde e bem-
-estar à população, a administração mu-
nicipal está realizando, desde o início 
do isolamento social, em decorrência da 
pandemia de coronavírus, campeonatos 
virtuais da própria modalidade e também 
de kickboxing, além das aulas online de 
atividades físicas. 

Desde terça-feira (16) o atendimento do 
Conselho Tutelar de Bonsucesso está norma-
lizado, sendo realizado presencialmente ou 
por telefone. Ele fora suspenso momentane-

A Secretaria Municipal de Cultura e 
as orquestras de Guarulhos apresentam 
neste sábado (20) mais uma edição do 
Som na Tela, série de espetáculos virtu-
ais transmitidos pelas redes sociais das 
orquestras no YouTube, no endereço ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g, no Facebook 
(https://www.facebook.com/ojmguaru-
lhos/) e no Instagram (https://www.ins-
tagram.com/orquestra.em.casa/).

No programa deste sábado, o violinis-
ta Samuel Melo e o trompista Leanderson 
Ferreira, instrumentistas da Gru Sinfônica, 
convidam a pianista Michiko Miyajima para 
a interpretação do Trio em Mib Maior, Op. 
40, de Johannes Brahms, obra de referên-
cia do mundo da música de câmara, para 

Neste domingo (21) a prefeitura realiza o 
1º encontro virtual para alunos de karatê dos 
CEUs Presidente Dutra, Pimentas, Bambi e 
Paraíso/Alvorada. Noventa estudantes vão 
participar do evento, que acontece a par-
tir das 9h30 por meio do aplicativo Google 
Meet. A iniciativa é uma parceria da Secreta-
ria de Esporte e Lazer e da Escola 360. “Será 
uma oportunidade de estimular os alunos a 
continuarem treinando durante o período de 
isolamento social, auxiliando-os na sua saú-
de física e mental, além de promover a inte-

Atendimento do Conselho Tutelar de Bonsucesso está normalizado

Som na Tela apresenta espetáculo de música de câmara neste sábado

Cidade realiza 1º encontro virtual para alunos de karatê dos CEUs

violino, trompa e piano. Nesta nova edição, 
os músicos se apresentarão ao vivo, res-
peitando todas as diretrizes de segurança 
relacionadas à prevenção ao novo coro-
navírus. A interpretação é transmitida em 
tempo real para os espectadores, que po-
derão desfrutar do concerto e sentir toda 
a energia e emoção de um espetáculo pre-
sencial. Os espetáculos online da série Som 
na Tela terão continuidade para o período 
pós-pandemia e serão exibidos sempre 
aos sábados, às 20h, nos mesmos dias e 
horários dos concertos convencionais. Para 
que isso seja possível, a execução será re-
alizada por uma quantidade pequena de 
músicos, permitindo que o público possa 
assistir ao espetáculo em casa no período 
de distanciamento social.

A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
divulgou a segunda edi-
ção do relatório sobre o 
mapeamento cultural de 
trabalhadores da cultura e 
espaços culturais da cida-
de. Os arquivos, disponíveis 
para acesso no endereço 
www.guarulhos.sp.gov.br/
mapeamentocultural, apre-
sentam dados coletados 
no período de 27 de maio 
a 15 de junho e serão atu-
alizados e disponibilizados 
quinzenalmente com novos 
dados a partir da continui-
dade do mapeamento.

Além de oferecer um 
diagnóstico do impacto 
provocado pelas restrições 
impostas pela pandemia do 
novo coronavírus, o mape-
amento também permite o 
planejamento de medidas 
que possibilitem um retorno 
rápido e organizado das ati-
vidades culturais no período 
pós-pandemia.

A segunda edição do re-
latório contabilizou 152 regis-
tros de pessoas ligadas a 20 
diferentes setores culturais. 
O de maior representativida-

de foi o da música, com 27%.
Pouco mais da metade 

dos trabalhadores estão na 
faixa etária entre 31 e 50 
anos e atuam na área cultu-
ral há mais de dez anos. As 
três maiores áreas de atua-
ção dentre os trabalhadores 
são artistas, com 41%, for-
madores, com 17%, e produ-
tores, com 12%.

A proporção de traba-
lhadores sem emprego 
formal ativo alcança 74% 
e apenas 31% recebem o 
auxílio emergencial de R$ 
600 do governo federal. A 
região central de Guarulhos 
é a que mais possui traba-
lhadores culturais, com um 
terço dos registros.

O relatório de espaços 
culturais registrou 17 locais, 
dos quais quatro são imó-
veis próprios. Desse total, 
47% estão localizados na re-
gião central. Onze espaços 
são geridos por micro ou 
pequenas empresas.

Dois dos espaços regis-
trados possuem 20 traba-
lhadores e nove espaços 
possuem entre dois e cinco 
funcionários. Um terço dos 
espaços mobilizam indireta-
mente, em suas atividades 
mensais, mais de 50 cola-
boradores.

Quase um a cada três es-
paços funcionam há mais de 
20 anos, a mesma proporção 
daqueles que recebem ativi-
dades de formação cultural.

Em 87% dos espaços o 
impacto da Covid-19 pro-
vocou demissões, redução 
de jornada de trabalho e/
ou de salário ou realização 
de teletrabalho.
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Procon multa açougues por irregularidades na venda de carne moída

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Procon Gua-
rulhos divulgou ontem que 
realizou operação de fisca-
lização em vários açougues 
nos bairros Vila Galvão, Pon-
te Grande, Jardim Cumbica, 
Jardim São João e Pimentas. 
A operação, que aconteceu na 
primeira quinzena do mês, 
multou dois estabelecimen-
tos devido a irregularidades, 
como expor e comercializar 
carne moída no balcão.

Durante a ação, o Procon 

Prefeitura leva pavimentação a 
mais 9 ruas em diferentes bairros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mesmo com 
equipes reduzidas devido 
ao afastamento temporário 
dos servidores que fazem 
parte dos grupos de risco 
para a covid-19, a prefeitura 
segue com a missão de me-
lhorar a qualidade de vida 
dos moradores da cidade, le-
vando pavimentação a vias 
de diversos bairros. Desta 
vez, os endereços contem-
plados são a viela Poli, no 
Jardim Brasil, a rua Costa, 
no Recreio São Jorge, e as 
ruas Ametista e Rubi, no 
Jardim Princesa.

Na viela Poli os servido-
res terminaram a manuten-
ção da rede de drenagem 
e agora trabalham no as-
sentamento de 350 metros 
de guias para a posterior 
pavimentação de 700 m² 
com blocos intertravados. 
Já na rua Costa estão sen-
do instalados cerca de 270 

metros de guias e sarjetas, 
como preparação para a pa-
vimentação dos 540 m² da 
via. Nas ruas Ametista e 
Rubi será realizada a pavi-
mentação de 200 m² e 550 
m² respectivamente.

Além desses endereços, 
também estão recebendo 
pavimentação com blocos 
e outras melhorias a rua 
Tancredo Neves, no Recreio 
São Jorge, com 65% do tra-
balho já concluído, e a rua 
Bom Jesus, no Jardim San-
ta Edwirges, onde já foram 
pavimentados 1.680 m² e 
segue a instalação de rede 
de drenagem. Neste ende-
reço serão pavimentados 
4.350 mil m². Em Cumbica, 
servidores trabalham no as-
sentamento de 300 metros 
de guias e sarjetas para pos-
terior pavimentação em 750 
m² da rua Tenente Aviador 
Walter Querino.

descartou cerca de 10 kg de 
carnes pré-moídas e total-
mente impróprias para o 
consumo, bem como foram 
encontrados diversos pro-
dutos vencidos. Os fiscais 
também constataram nos 
estabelecimentos fiscaliza-
dos outros problemas, como 
a falta de higiene e de refri-
geração adequada, além de 
armazenamento de produtos 
de forma irregular.

A venda de carne pré-mo-

ída é proibida pelo Decreto 
Estadual 45.248/00. A norma 
busca proteger o consumidor 
da venda de carne com quali-
dade inferior, ou seja, com a 
inserção de miúdos, vísceras, 
retalhos e sebo, bem como o 
reaproveitamento de carnes 
vencidas para a venda atra-
vés da moagem. A moagem 
da carne somente é admitida 
na presença do consumidor e 
a seu pedido.

O Procon alerta para al-
guns cuidados que o consu-
midor deve ter ao comprar 
a carne no açougue: o local 
deve estar sempre limpo, 
principalmente a bancada de 
corte da carne, o maquinário 
e a moagem. A carne tam-
bém não pode ficar exposta 
em temperatura ambiente no 
balcão e, quando exposta no 
ambiente refrigerado ao pú-
blico, deve conter a informa-
ção sobre qual o tipo, valor e 
data de validade, incluindo 
dos produtos fracionados.
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HMU ganha mais 12 UTIs para covid-19 e anexo 
hospitalar para atender demais enfermidades

Taxa de cura do coronavírus sobe 
para 82% e letalidade cai para 8,3%

Prefeitura disponibiliza WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre a covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir desta 
sexta-feira (19) o Hospital Mu-
nicipal de Urgência (HMU), 
gerenciado pela Organização 
Social (OS) de Saúde Santa 
Casa de Birigui, passará a aten-
der pacientes sem sintomas de 
coronavírus (covid-19) separa-
damente, em um novo anexo 
hospitalar instalado ao lado do 
HMU, com acesso pela rua An-
selmo Fornasaro, s/nº, Jardim 
Bom Clima. Com a obra reali-
zada pela OS, o hospital passa 
a contar também com mais 12 
UTIs exclusivas para pacientes 
com covid-19.  

O prefeito Guti, que esteve 
no local no início desta tarde, 
juntamente com o secretário 
da Saúde José Mário Stranghet-
ti para vistoria, afirmou que a 
medida busca eliminar o conta-
to entre os pacientes suspeitos 
de contaminação pelo corona-
vírus dos que não apresentam 
sintomas suspeitos. “Como o 
HMU também virou referência 
para pacientes com Covid-19, 
criamos o anexo para receber 
a população que busca outros 
tipos de atendimento. Com a 
separação, estamos protegendo 
os pacientes de infecção pelo 
coronavírus”, afirmou Guti. 

O novo setor, intitulado 
“Não Covid”, conta com dez 
leitos de enfermaria situados 
em uma área externa de 288 
m² e mais 12 na antiga UTI do 
hospital, que estava desativada, 
sendo quatro de emergência, 
oito de internação e dois leitos 
para procedimentos simples, 
como suturas, curativos e apli-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A taxa de cura 
da covid-19 vem subindo ao 
longo das últimas semanas em 
Guarulhos e atingiu 82%, como 
mostra o Boletim Epidemio-
lógico da Secretaria da Saúde 
desta quinta-feira (18). Ao mes-
mo tempo, o índice de letali-
dade caiu de 8,4% para 8,3%. 
O município tem hoje 5.431 
casos confirmados do novo 
coronavírus. Desse total, quase 
4.500 pessoas se recuperaram 
da doença, 454 não resistiram 
e foram a óbito e os demais 
permanecem em tratamento. 
Outras 54 mortes seguem em 
investigação.

Os 25 novos óbitos registra-
dos nesta quinta-feira foram de 
pessoas que morreram entre 
maio e junho, mas só tiveram 
a investigação concluída para a 
confirmação do diagnóstico de 
Covid-19 nesta data, sendo que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura dis-
ponibilizou ontem uma fer-
ramenta interativa gratuita 
via WhatsApp para auxiliar 
a população a esclarecer di-
versas dúvidas sobre o novo 
coronavírus. Para acessar o 
serviço, basta o munícipe en-
viar um cumprimento para o 
número (11) 95770-6821 (ht-
tps://bit.ly/whatsgru) e rece-
berá as instruções para pros-
seguir com a conversa.

15 deles apresentavam histó-
rico de comorbidades, não ha-
vendo ainda informações sobre 
os demais. Dentre as mortes es-
tão 14 homens com idades en-
tre 47 e 83 anos e 11 mulheres 
com idades entre 24 e 85 anos.

Referência para o tratamen-
to de casos mais críticos de 
infecção por Covid-19, o Hos-
pital de Campanha (3C-Gru) 
registrou um óbito nesta quin-
ta-feira, cuja causa ainda será 
objeto de investigação. No local 
permanecem internados 57 pa-
cientes: 39 na enfermaria, cin-
co em observação e 13 na UTI, 
sendo que dois foram transfe-
ridos para outros serviços. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI Covid em Guarulhos nesta 
data é de 75,3%, enquanto que 
a de enfermaria destinada ao 
tratamento de pacientes com 
coronavírus é de 79,1%.

Ao ser acionada, a ferra-
menta envia um menu com 
dúvidas recorrentes em or-
dem numérica e o cidadão 
deve responder com o núme-
ro que indica a sua dúvida. 
Conforme as orientações são 
enviadas, surgem novas op-
ções de informação.

Além de esclarecer questio-
namentos básicos sobre a doen-
ça, sua transmissão, prevenção 
e tratamento, o serviço tam-

cação de gesso ortopédico. O 
equipamento também conta 
com recepção, dois consultó-
rios, ala de observação e me-
dicação, bem como quatro ba-
nheiros, sendo dois femininos 
e dois masculinos. 

Os pacientes sem sintomas 
respiratórios terão duas formas 
de acesso ao anexo hospitalar, 
sendo pela sala de emergência 
para os casos urgentes e enca-
minhados via Samu ou resgate, 
ou pela recepção, que são os 
casos que não caracterizam ur-
gência e que podem aguardar 
atendimento médico no consul-
tório com classificação de risco. 
O fluxo é semelhante ao atual 
do pronto-socorro, no qual a 
pessoa abre ficha na recepção, 
aguarda a classificação de risco 
pela enfermagem e posterior-
mente recebe o atendimento 
médico no consultório.  

Já na área de emergência, o 
paciente de maior gravidade, 
como politrauma, infarto, aci-
dente vascular cerebral (AVC) 
ou acidente vascular cerebral is-

quêmico (AVCI), é estabilizado 
e posteriormente direcionado 
para as vagas na clínica médi-
ca (atualmente alocada na área 
da clínica cirúrgica) ou UTI 
conforme a gravidade do qua-
dro clínico. O acolhimento dos 
casos com suspeita de covid-19 
continua sendo realizado no 
pronto-socorro do hospital 
(área da recepção tradicional). 

A reorganização aos setores 
só foi possível diante do recebi-
mento de 12 novos respirado-
res, sendo cinco encaminhados 
pelo governo federal e sete pelo 
estadual, que serão utilizados 
na área destinada aos pacien-
tes com Covid-19, bem como 
a locação de 12 monitores 
multiparâmetros e de bombas 
de infusão. Isso porque, com 
o início da pandemia, alguns 
equipamentos, como respirado-
res e monitores instalados em 
setores como clínica cirúrgica 
e clínica médica, estavam à 
disposição para pacientes com 
covid-19 que precisassem de 
ventilação mecânica.
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Doença avança na região central

Casos por faixa etária

bém fornece uma breve avalia-
ção dos sintomas do munícipe 
para que seja orientado caso 
indiquem suspeita de Covid-19.

As respostas consistem em 
informações fornecidas pelas 
equipes profissionais de saúde 
do município, as quais se ba-
seiam nos protocolos determi-
nados pelo Ministério da Saúde 
e pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o combate à 
pandemia do coronavírus.

O boletim revela ainda que a disseminação do vírus conti-
nua avançando na Região de Saúde Centro com 1.710 casos con-
firmados e 138 óbitos. Também com 138 mortes por covid-19 
confirmadas e 1.489 casos positivos está a Região de Saúde Can-
tareira. Com 1.072 casos confirmados e 92 mortes aparece em 
terceiro lugar a Região de Saúde Pimentas/Cumbica. Já a Região 
de Saúde São João/Bonsucesso, que no mês passado apresentava 
o menor número de moradores infectados pelo novo coronaví-
rus, também registrou aumento de casos e já soma 1.010 notifi-
cações positivas e 86 óbitos.

A maioria dos casos está concentrada na faixa etária de 30 a 
39 anos, com 23,4% dos registros, seguida da população de 40 a 
49 anos (23%), de 50 a 59 anos (16%), de 20 a 29 anos (11%) e de 
60 a 69 anos (11%), público este que, embora tenha um percen-
tual menor de infectados, responde por 26% dos óbitos, índice 
maior que o observado entre idosos com idade igual ou superior 
a 80 anos (21%). Em seguida estão as pessoas de 70 a 79 anos, 
com 20% das mortes, e adultos de 50 a 59 anos, com 16%.
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FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

Contratação de OSC para gerir Restaurante Popular 
do Macedo representa 47,5% de economia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Restaurante Popu-
lar Coma Bem Zilda Arns, no Ma-
cedo, será gerido pela organização 
da sociedade civil (OSC) Instituto 
Qualitá por um prazo de um ano. 
A OSC obteve o credenciamento na 
modalidade Serviço de Segurança 
Alimentar e Nutricional. A medida 
representa uma economia de 47,5% 
em relação aos custos de execução 
direta na modalidade anterior.

O contrato prevê o fornecimen-
to de 600 refeições diárias balance-
adas e elaboradas por nutricionista, 
totalizando 13.200 refeições men-
sais, ao custo de R$ 5,25 cada, que 
são pagos pela municipalidade. 

O cardápio diário estipulado é 
obrigatoriamente composto de ar-
roz e feijão, salada (pelo menos um 
item como alface, acelga, almeirão, 
pepino, escarola, repolho, couve, 
entre outras), prato principal com 
um tipo de proteína animal (carne 
bovina, suína, de frango, embu-
tidos ou peixe) e guarnição (pelo 
menos um item como cenoura, ba-

tata, polenta, creme de espinafre, 
macarrão, jardineira de legumes, 
ovos, cremes e/ou purês de legu-
mes diversos).

O restaurante fornece à popu-
lação almoço ao preço de R$ 1, de 
segunda -feira a sexta-feira, a partir 
das 12h. Desde meados de março 
foram adotadas medidas de preven-
ção à covid-19, como refeições ser-
vidas em embalagens descartáveis 
para consumo fora da unidade, filas 
com marcação no chão e disponibi-
lização de álcool em gel para higie-
nização das mãos dos usuários.

O município possui também o 
Restaurante Popular Coma Bem 
Josué de Castro, no Taboão, que é 
gerenciado pela própria adminis-
tração municipal. Ele oferece al-
moço pelo mesmo valor e funcio-
na no mesmo horário. Ambas as 
unidades oferecem café da manhã 
composto de pão com manteiga ou 
margarina e café, gratuitamente às 
7h30, em embalagens de plástico 
para consumo imediato.

Sem aulas, cartões estudantis são suspensos no transporte coletivo Bolsa Família alcança maior número de 
beneficiários e supera marca de 2016

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com a extensão 
da suspensão do período de 
aulas, a Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) e a Guarupass, entida-
de que representa as empresas 
de ônibus de Guarulhos, irão 
suspender o uso do Bilhete 
Único Escolar e do Passe Livre 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Pelo quinto mês 
consecutivo, Guarulhos segue 
em ritmo crescente na quan-
tidade de beneficiários do 
programa Bolsa Família. Em 
junho deste ano o município 
atingiu a marca de 48.833 ins-
critos. Este é o melhor resul-
tado obtido em quase quatro 
anos, já que em setembro de 
2016 havia 47.733 contempla-
dos pelo benefício.

Em relação a janeiro de 
2020, Guarulhos teve um au-
mento de 8.521 beneficiários, 
representando um crescimen-

to de 20,33%. Este aumento, 
de acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, se deve à descen-
tralização do Cadastro Único 
para Programas Sociais (Ca-
dÚnico) por meio de mutirões 
de cadastramento nos bairros, 
adotados em 2017.

Desde 2017 a prefeitura 
promoveu 32 mutirões em 
bairros, os quais estão momen-
taneamente suspensos em ra-
zão da necessidade de distan-
ciamento social por causa da 
pandemia do coronavírus.

Estudantil a partir da próxima 
segunda-feira (22). A medida 
deve ajudar a aliviar a lotação 
no transporte público em ho-
rários de maior movimento, 
já que – apesar da suspensão 
das aulas – esse público ainda 
vem utilizando o sistema para 
outras finalidades. 

Durante a suspensão tam-
bém não haverá comerciali-
zação de créditos para essas 
duas modalidades de cartões, 
que só será retomada quando 
ocorrer a volta efetiva das au-
las. A medida já é utilizada 
durante o período de férias 
escolares, quando esses tipos 
de bilhetes têm sua recarga 
bloqueada.

Já os cartões Sênior (gra-
tuidade para pessoas com 
mais de 60 anos), Bilhetinho 
(gratuidade para crianças de 
3 a 6 anos) e Gratuidade (para 
pensionistas que recebem até 
dois salários mínimos e apo-
sentados que recebem até três 
salários mínimos) só poderão 
ser utilizados em momentos 

específicos, fora do horário do 
pico, ou seja, apenas entre as 
10h e 15h e após as 20h. 

A STMU fez um levan-
tamento, no início de junho, 
que apontou que apenas 34% 
dos passageiros que utilizam 
o transporte durante a pande-
mia são trabalhadores de ser-
viços essenciais.

Mesmo sem aulas presen-
ciais tanto na rede estadual 
quanto na municipal, estu-
dantes representam 3% do 
total dos passageiros do trans-
porte público. Os idosos atin-
gem 11% e, por estarem no 
grupo de risco, deveriam ao 
máximo evitar sair de casa, 
fazendo-o somente em caso 
de absoluta necessidade.

A medida visa a diminuir 
as aglomerações no transpor-
te público municipal durante 
o período da pandemia da 
covid-19. Cálculos apontam 
que a redução de passageiros 
pode girar em torno de 10% 
a 15% com a implementação 
das novas regras.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Educação forma grupo de trabalho para discutir volta às aulas

Governo inicia audiências públicas da LDO

Lei que dispõe sobre jornada 
especial de trabalho ao servidor 
com deficiência é sancionada

Câmara estima mudança para nova sede em dezembro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Educação está avaliando a me-
lhor maneira para a volta às 
aulas na rede municipal. Se-
gundo o secretário, Paulo Ce-
sar Matheus da Silva, um gru-
po de trabalho já foi formado 
na pasta com esta finalidade.

“Formamos um grupo 
com representantes do sin-
dicato, conselho municipal 
de educação e outros profis-
sionais da rede. Além disso, 
temos participado de video-
conferência com outras redes 
para ver como isso avança 
no Brasil e no mundo. É um 
assunto muito complexo e 
temos que construir com a 
nossa realidade”, explicou o 
secretário ontem durante au-
diência da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 2021.

No encontro, ele informou 
ainda que o processo de licita-
ção para a conclusão da obra 
do Centro de Educação Uni-
ficado (CEU) São Domingos 
será retomado em breve. Além 
disso, a pasta busca recursos 
para a construção de um CEU 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A primeira das 
audiências públicas da LDO 
2021 foi realizada na quarta-
-feira (17). 

Diferentemente dos anos 
anteriores, desta vez a previsão 
orçamentária foi apresentada 
pelo secretário de Governo, 
Edmilson Americano, sendo 
Governo (R$ 26,7 milhões), 
Desenvolvimento Urbano (R$ 
48,2 milhões), Justiça (R$ 48 
milhões), Obras (R$ 260 mi-
lhões), Transporte e Mobilida-
de Urbana (R$ 128 milhões), 
Gestão (R$ 228 milhões), Cul-
tura (R$ 20 milhões), Trabalho 
(R$ 13,3 milhões), Esporte e La-
zer (R$ 26 milhões), Desenvol-
vimento e Assistência social 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
sancionou a lei 7.828/2020, 
que dispõe sobre a concessão 
de jornada especial de traba-
lho ao servidor público muni-
cipal com deficiência, da ad-
ministração direta ou indireta, 
bem como àquele que tenha 
cônjuge ou relação de união 
estável, filhos ou dependentes 
com deficiência. O projeto ha-
via sido encaminhado para a 
Câmara Municipal para vota-
ção no último dia 29. 

O prefeito lembrou que é 
necessário garantir os direi-
tos dos servidores e essa é 
mais uma conquista para a 
classe. “Estávamos alinhan-
do essas questões com o sin-
dicato dos servidores (Stap) 
há algum tempo e agora que 
conseguimos sancionar a lei 
é um motivo para comemo-
rar”, afirmou Guti.

A lei, que se aplica aos ser-
vidores regidos pela Consoli-
dação das Leis de Trabalho 
(CLT) e pelos submetidos ao 
regime estatutário, concede 
a redução de uma hora ao 
servidor que cumpra carga 
horária de trinta horas sema-
nais e duas horas ao servidor 
que cumpra quarenta horas 
semanais ou mais. Estão ve-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Câmara Mu-
nicipal apresentou, nesta 
quarta-feira (17), a estimativa 
orçamentária para o próximo 
ano, durante audiência pública 
referente a LDO 2021. Partici-
param em nome da Casa o se-
cretário da Chefia de Gabinete, 
Thiago Neves, e o secretário de 
Administração, Cesar Apareci-
do Samsoniuk.

Os números previstos pela 
Câmara foram apresentados 
pelo diretor de Assuntos Fi-
nanceiros Ronaldo Braga Se-
rem. Segundo ele, para 2021 
a Câmara deve ter R$ 143,5 

(R$ 71,7 milhões), Desenvolvi-
mento Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inovação (R$ 
9 milhões), Meio Ambiente 
(R$ 34 milhões), Assuntos de 
Segurança Pública (R$ 65,4  
milhões), Habitação (R$ 77,4 
milhões), Serviços Públicos 
(R$ 157,4 milhões), Gabinete 
do Prefeito (R$ 5,6 milhões), 
Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (R$ 6,8 
milhões), Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (R$ 2,2 mi-
lhões), Secretaria de Direitos 
Humanos (R$ 11,3 milhões), 
Controladoria Geral do Muni-
cípio (R$ 4 milhões), Ipref (R$ 
461,5 milhões).

milhões para seus projetos e 
compromissos. Deste total, R$ 
91 milhões referem-se à folha 
de pagamento (63,32%). O res-
tante é dividido em encargos 
e benefícios, exonerações, ser-
viços de terceiros, equipamen-
tos e materiais permanente e 
de consumo, pensionistas e 
despesas correntes.

O orçamento prevê ainda 
R$ 8 milhões referentes à cons-
trução da nova Sede. Sobre 
isso, o secretário Cesar Samso-
niuk comentou. “Planejamos 
mudar para a nova casa em 
dezembro, ou seja, os aluguéis 

na região da Ponte Grande. 
“Identificamos que não há 
nenhum CEU na região cen-
tral e temos aquele terreno na 
avenida Guarulhos, onde anti-

gamente era a Comunidade da 
Philips. Estamos tentando tra-
balhar um recurso especifica-
mente para a construção desse 
CEU”, disse.

FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

que pagamos hoje, da ordem 
de R$ 8 milhões por ano, dei-
xarão de existir em 2021. Em 
três anos, todo o investimento 
com a construção será iguala-
do com a economia que fare-
mos”, avaliou. Vale lembrar 
que os aluguéis correspondem 
hoje a 43% do total de todos os 
contratos vigentes.

Questionado por vereado-
res sobre o corte este ano nas 
despesas com selos e serviços 
de correio e que poderia inter-
ferir no trabalho parlamentar, 
Neves explicou. “Temos um 
grupo de servidores na Casa 
que estuda meios de se econo-
mizar sem que haja prejuízo às 
atividades da Câmara” contou. 
“O presidente Professor Jesus 
determinou por Ato da Mesa 
que houvesse redução nos gas-
tos com correios, selos e com-
bustível, mas no ano que vem 
isso pode mudar, depende dos 
estudos deste grupo e da situ-
ação de nossas finanças”, acres-
centou o secretário.

dadas as concessões para ser-
vidores que cumpram menos 
de 30 horas semanais. A re-
dução poderá ocorrer no iní-
cio ou no final do expedien-
te, conforme escolha. 

Para o servidor com defici-
ência, a jornada especial será 
concedida perante apresenta-
ção de requerimento, laudo 
médico original emitido nos 
últimos 12 meses e realização 
de perícia médica. Já para os 
servidores que tenham côn-
juge, relação de união estável 
ou filhos com deficiência é ne-
cessário apresentar o requeri-
mento, laudo médico, perícia 
médica e documentação com-
probatória da relação do servi-
dor com as pessoas indicadas. 
O servidor não sofrerá redu-
ção de vencimentos e nem 
qualquer prejuízo pecuniário, 
além de não ter que compen-
sar as horas.

O órgão oficial competen-
te terá o prazo de dez dias 
para emitir o parecer técnico 
conclusivo sobre o pedido. 
No caso de deferimento, é 
preciso aguardar publicação 
no Diário Oficial e iniciar o 
cumprimento da jornada no 
primeiro dia do mês subse-
quente à data da publicação. 

Fazenda
A audiência da Secretaria da Fazenda agendada para a ma-

nhã de ontem foi cancelada. O presidente da Comissão Espe-
cial que analisa a LDO, João Dárcio Ribamar Sacchi (Podemos), 
anunciou o cancelamento no início dos trabalhos, que eram 
transmitidos ao vivo pela TV Câmara. “Não houve comunica-
ção do secretário. Por esse motivo, estamos cancelando a audi-
ência”, afirmou o parlamentar que destacou que irá conversar 
com os outros vereadores que fazem parte da comissão para 
marcar uma nova data para a audiência.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício 
Queiroz é preso no interior de São Paulo

Queiroz estava há cerca de um ano em imóvel do advogado de Bolsonaro, diz polícia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Fabrício Quei-
roz, ex-assessor do agora 
senador Flávio Bolsonaro, 
foi preso na manhã de on-
tem, em Atibaia, em São 
Paulo. 

De acordo com o Minis-
tério Público de São Paulo, 
ele estava num imóvel do 
advogado Frederick Was-
sef. Queiroz foi assessor de 
Flávio quando este era de-
putado estadual no Rio de 
Janeiro.

Wassef é advogado de 
Flávio no caso Queiroz e 
do presidente Jair Bolso-
naro no caso Adélio Bispo, 
que atingiu com uma faca-
da o então candidato à Pre-

sidência em 2018 em Juiz 
de Fora, Minas Gerais. O 
advogado participou nesta 
quarta-feira (17), da ceri-
mônia de posse do minis-
tro das Comunicações, Fá-
bio Faria, em Brasília.

Os mandados de busca e 
apreensão e de prisão con-
tra Queiroz foram expedi-
dos pela Justiça do Rio e a 
prisão foi feita na Operação 
Anjo da Polícia Civil e do 
Ministério Público de São 
Paulo. Queiroz é investi-
gado um suposto esquema 
de “rachadinha” na Assem-
bleia Legislativa do Rio e 
por lavagem de dinheiro 
em transações imobiliárias 

com valores de compra e 
venda fraudados.

A prisão de Queiroz 
foi “tranquila”, segundo o 
delegado Nico Gonçalves, 
da Divisão de Capturas da 
Polícia Civil. O mandado 
cumprido, segundo a Polí-
cia Civil de São Paulo, foi 
de prisão preventiva, deter-
minada pela Justiça do Rio. 
Queiroz teve a prisão lavra-
da em São Paulo, mas será 
ouvido no Rio de Janeiro. 
Também foi expedido um 
mandado de prisão contra 
a ex-mulher de Queiroz, 
Márcia Aguiar.

O ex-assessor vinha sen-
do monitorado por investi-

FOTO: DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Flávio diz que prisão é movimento 
para atacar Jair Bolsonaro

gadores do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Ex-assessor de 
gabinete do senador Flávio 
Bolsonaro quando este era 
deputado estadual, Fabrí-
cio Queiroz estava há mais 
de um ano em um imóvel 
pertencente ao advogado 
da família do senador. De 

acordo com a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro, o imóvel 
em Atibaia, cidade do inte-
rior de São Paulo, é do ad-
vogado Frederick Wassef, 
que representa inclusive o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

Segundo confirmou o 
delegado da Polícia Civil 
de São Paulo Osvaldo Nico 
Gonçalves, os caseiros do 
imóvel afirmaram, durante 
a operação, que o ex-asses-
sor estaria na residência há 
cerca de um ano. Em se-

tembro passado - quando, 
segundo a polícia, o ex-as-
sessor já estaria no imóvel 
do advogado -, Wassef ne-
gou saber sobre o paradei-
ro de Queiroz, durante uma 
entrevista à jornalista An-
dreia Sadi, na GloboNews.

Wassef representou Jair 
Bolsonaro em casos recentes, 
como no caso Adélio Bispo, 
após a facada sofrida pelo 
presidente durante a campa-
nha de 2018, e no caso envol-
vendo o porteiro do condo-
mínio do presidente.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos 
filhos do presidente Jair Bolsonaro, se manifestou após a 
prisão de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. 

“Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. 
A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada 
no tabuleiro para atacar Bolsonaro”, escreveu Flávio. “Em 
16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula 
contra mim. Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para 
mudar tudo! O jogo é bruto!”

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

Novo advogado é o mesmo de ‘Capitão Adriano’, miliciano morto na BA
Queiroz estava sem ad-

vogado desde dezembro do 
ano passado, quando Paulo 
Klein deixou sua defesa. 
Neste mês, contudo, o ex-
-assessor de Flávio Bolso-
naro contratou Paulo Emí-
lio Catta Preta, experiente 
defensor de Brasília que 
atuou recentemente para 
Adriano Magalhães da 
Nóbrega, miliciano do Rio 
morto em fevereiro. “Ca-
pitão Adriano”, como era 
conhecido, também tem 
ligação com o esquema de 
rachadinha no gabinete do 
filho de Jair Bolsonaro.

Catta Preta está no Rio, 
na cadeia de Benfica, onde 
Queiroz ficará preso. Eles 

conversaram pessoalmente, 
pela primeira vez, no início 
da tarde de ontem. “A famí-
lia me procurou no início 
do mês, estava preocupada 
por ele estar sem advoga-
do”, explicou o advogado 
ao Estadão, pouco antes de 
Queiroz chegar ao local.

Adriano foi morto em fe-
vereiro deste ano pela polícia 
da Bahia, no município de 
Esplanada. Era apontado por 
investigadores do Rio como 
chefe do Escritório do Crime, 
grupo de pistoleiros da milí-
cia na zona oeste da capital 
fluminense. Quando ainda 
era policial militar - chegou a 
ser capitão do BOPE -, Adria-
no trabalhou com Queiroz 

no batalhão de Jacarepaguá, 
também na zona oeste. Eles 
respondem juntos a um ho-
micídio registrado como 
“auto de resistência”.

No caso da rachadinha, 
Adriano está ligado a Flá-
vio por meio da mãe, Rai-
munda Veras Magalhães, 
e a ex-mulher, Danielle da 
Nóbrega. Em mensagens 
de WhatsApp obtidas no 
âmbito da investigação so-
bre a milícia, o Ministério 
Público do Rio constatou 
que Adriano se beneficia-
va do esquema na Alerj. 
Ele afirmou à ex-esposa 
que “também contava” 
com o que vinha do di-
nheiro da Assembleia.

da Polícia Civil de São Pau-
lo há meses, segundo poli-
ciais civis.
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A Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) e a Prefeitura de Ubatuba 
assinaram contrato para a prestação dos serviços 
de água e esgoto do município. Após São Sebastião 
e Caraguatatuba, Ubatuba é o terceiro município do 
litoral norte a estabelecer um compromisso com a 
Sabesp pelos próximos 30 anos, com investimentos 
de R$ 687 milhões em obras de saneamento básico 
a curto, médio e longo prazos, além da previsão de 
antecipação das principais obras e investimentos 
para os primeiros seis anos de contrato, em prol da 
população. Até 2022, a expectativa de investimentos 
é de R$ 49,9 milhões em abastecimento e R$ 78,7 
milhões em sistemas de esgotos. A médio prazo, entre 
2023 e 2035, serão investidos R$ 87 milhões em água 
e R$ 313,7 milhões em esgoto e, de 2036 a 2048, os 
valores são de R$ 26,7 milhões em abastecimento e 
R$ 108,8 milhões em esgotamento sanitário.

Curau, pipoca, pamonha, cuscuz, canjica, 
bolo, diversos quitutes típicos que enchem 
os olhos e a boca d’água nas festas juninas 
paulista têm origem no milho, produzido em São 
Paulo com alta qualidade. Em 2019, o Estado 
produziu 5.189.573,69 toneladas do item em 
uma área de 889.351,49 hectares, sendo cerca 
de 134, 2 mil toneladas de milho verde e 2.452 
toneladas de milho pipoca. Foram ainda colhidos 
2 milhões de toneladas de milho e 2 milhões de 
toneladas de milho safrinha, além de pouco mais 
de 435 mil toneladas de milho irrigado. Entre 
as principais regiões produtoras destacam-se 
Itapetininga, São João da Boa Vista, Sorocaba, 
Itapeva, Avaré, Assis e Ourinhos, de acordo 
com informações do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado. 

ANOTE

A serenidade é fator de 
fundamental importância nas 
relações interpessoais

A palavra-chave do crescimento 
espiritual é o equilíbrio. A evolução 
no campo imaterial é tão importan-
te quanto crescer materialmente. A 
diferença é que os cinco sentidos fí-
sicos não estão preparados para per-
ceber esse resultado. O mundo está 
pronto para reconhecer as vitórias 
tangíveis. Quem não repara na refor-
ma da casa do vizinho? Agora, quem 
percebe que o mesmo vizinho está 
mais simpático, atencioso e muito 

mais generoso?
A serenidade também é fator de 

fundamental importância na nossa 
vida. A pessoa irada descontrola-se e 
pratica atos dos quais se arrependerá 
futuramente, ainda que não reconhe-
ça isso em público. Eu tenho a plena 
convicção de que o crescimento es-
piritual só se processa naqueles que 
alcançam o autodomínio. Exemplo: 
alguém diz palavras “sem sentido” 
para você. Em outras palavras, rebai-
xa você e todos os seus ancestrais. 
Qual a sua reação? Responde na mes-
ma frequência, sem levar desaforo 

para a sua residência? O que foi que 
você lucrou com isso? Creio que uma 
excelente fi losofi a de vida seja tratar 
a todo o mundo com respeito e edu-
cação, mesmo que não seja isso que 
estejamos recebendo em contrapar-
tida. E sabe por quê? Porque nunca 
saberemos se aquela pessoa que es-
tamos tratando mal, não será a mes-
ma que nos estenderá a mão quando 
estivermos precisando de ajuda.

Algumas pessoas poderão pensar 
assim: que mal há nisso? Eu peço des-
culpas e tudo bem! Tudo estará bem 
se a outra parte estiver pronta para 
perdoar. Caso contrário, nós conti-
nuaremos precisando de ajuda e não 
poderemos reclamar da conjunção 
dos corpos celestes. O ser humano 
é imediatista quanto ao resultado 
obtido. Porém, quando o assunto é 
agir com amor no coração, normal-
mente o que se pensa é: amanhã será 
um novo dia; eu terei sempre uma 
chance de fazer algo melhor. Talvez 
o tempo futuro jamais se transforme 
em presente...

O caminho do meio: 1) viva o ago-
ra da melhor e mais prudente forma 
que puder; 2) plante somente semen-
tes de bons pensamentos e boas ati-
tudes no jardim da Vida; 3) semeie o 
amor e busque sempre o caminho do 
equilíbrio emocional; 4) cresça pri-
meiro interiormente – a ação de ‘ser’ 
é o primeiro degrau para a conjuga-
ção do verbo ‘ter’; 5) Primeiramente, 
faça por merecer o reconhecimento 
de Deus. As opiniões alheias mudam 
ao sabor das conveniências tão hu-
manas. O Criador, porém, é Eterno.

Em tempo – Por força de lei, eu 
devo me afastar desta prazerosa mis-
são de escrever neste espaço. Faço 
votos para que esta etapa de nossa 
história seja superada em breve. Até 
mais ver. Forte e fraternal abraço.

A Justiça do 
Reino de Deus – II

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

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA
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O que é bom se come também em casa

Na BrasaNa Brasa

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom

www.fmetropolitana.com.br

ss

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Nesta semana a 
Prefeitura de Guarulhos, através do 
Departamento de Turismo, lançou 
uma campanha super bacana para 
ajudar o setor de gastronomia da 
nossa cidade. Trata-se de uma ação 
para fortalecer o consumo de produ-
tos via delivery!

“Nesta quarentena, que já se trans-
formou em noventena, o setor de gas-
tronomia está sendo muito afetado e, 
em pesquisas feitas pelo nosso depar-
tamento, ele é um dos que mais se 
destaca a nível estadual no segmento 
turístico. Por isso, a gestão municipal 
pediu que procurássemos formas de 
ajudar o setor e, depois de conversar-
mos com a equipe de Comunicação 
da Prefeitura, chegamos à primeira 
fase desta campanha”, explicou Ri-
cardo Balcone, diretor de Turismo da 
cidade de Guarulhos.

A campanha, que terá uma am-
pla divulgação nas mídias ofi ciais 
da Prefeitura, também será dirigida 
para os quase 25 mil funcionários 
públicos da cidade.

“Além da divulgação nas redes 
sociais da cidade, queremos atin-
gir todos os funcionários públicos 
através de mensagens exclusivas a 
eles. Um hot site também está sen-
do criado dentro da página do De-
partamento de Turismo, (turismo.
guarulhos.sp.gov.br), e os bares  e 
restaurantes poderão enviar suas 
promoções. As informações passa-
rão por nossa equipe e fi carão dispo-
nibilizadas neste hot site. Estamos 
também tentando através de parce-
ria a elaboração de outdoors e a co-
locação de faixas em nossos pontos 
culturais de divulgação. Mas para 
esta etapa ainda estamos esperando 
um parecer de nosso departamento 
jurídico”, concluiu Balcone.

E os empresários do segmento 
curtiram bastante a ideia.

“Acho muito importante esse 
apoio aos nossos estabelecimentos, 
afi nal toda ajuda é bem-vinda. Sabe 
Serginho, a gastronomia na cidade 
cresceu demais nos últimos anos e 

não podemos deixar todo investi-
mento ir embora. Tenho ciência que 
não está fácil para ninguém, porém 
nosso ramo foi um dos mais, ou o 
mais, afetado nisso tudo. Fomos os 
primeiros a fechar, e seremos os úl-
timos a voltar à ativa 100%. Por isso, 
esta ação da Prefeitura para forta-
lecer a venda tipo delivery veio em 
boa hora. Já que não podemos ter os 
clientes em nossos salões, queremos 
que nossos cardápios cheguem até 
eles. Afi nal de contas, o que é bom se 
come também em casa”, falou Dalton 
Horikava, proprietário do Marechal 
Choperia e Butequim.

Ah! A Folha MetropolitanaFolha Metropolitana e a 
nossa coluna NA BRASA COM SER-
GINHO FREITAS estará mais do 
que apoiando esta ação galera. As-
sim que o hot site do Departamen-
to de Turismo estiver no ar, iremos 
buscar receitas exclusivas com os 
bares e restaurantes e publicar em 
nossas redes sociais. E quem sabe 
até não organizamos algumas lives 
nas cozinhas deles.

Então, fi quem ligadassos nas pró-
ximas publicações e sigam a gente no 
Facebook e Instagram!

Um abração e até semana que vem!
FOTO: DIVULGAÇÃO



ÁRIES: Tudo tende a ficar um pouco esquisito neste dia, 
porém você irá sentir bastante alegria neste dia. A sorte 
não será um elemento favorável para você.

TOURO: Tente prosseguir com calma e dando total 
atenção nas coisas que são de fato muito importantes 
neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte as coisas podem ficar mais compli-
cadas do que você esperava para esta sua jornada. Ar 
tende a facilitar as suas tendências.

CÂNCER: Caso você procure abrigo no ombro de alguns 
familiares, poderá encontrar um melhor sentido para 
você, o planeta Marte facilitará as coisas. 

LEÃO: Alguns indivíduos que compõe o corpo de pesso-
as mais próximas irão fazer com que você encontre mais 
valor nas suas ações. 

VIRGEM: O teu signo encontrará muito mais conforto 
neste dia para a sua constelação e assim ficar mais a 
vontade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: As suas emoções ficarão em um clima mais des-
concertado neste momento. Alguns problemas de ordem 
podem lhe complicar nesta jornada.

ESCORPIÃO: Tudo aquilo que você vem pensando irá 
corroborar para que não consiga aumentar o seu senso 
crítico. 

SAGITÁRIO: Com reflexões diferenciadas você irá carregar 
uma forte alegria dentro do seu coração, só pense em 
coisas boas para dentro do seu coração.

CAPRICÓRNIO: Mostrará que não está tão preparada para 
fazer uma distinção clara de prioridades entre trabalho e 
família, e assim poderá ter conflito nos seus resultados. 

AQUÁRIO: Tudo pretende ficar exatamente aonde está 
sem muitas alterações, a tranquilidade irá circundar a sua 
vida.

PEIXES: Muitos dos eventos que atormentam as pessoas 
irão levar você para o caminho do sucesso. Afaste aquelas 
coisas que não irão agregar conhecimento.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

VAP
MICHELTEMER
CABOVERDEI

SMADIRAN
RUIAZIAC

CERCOCASEI
SIPPONTAP
PADSAAI

DILAPIDAÇÃO
RAJAS
ANARQUISTA

ATARIVRT
ORDATRAI
RIHANNANV
INDTISCO

CASADEFESTAS

Sucedeu
Dilma na

Presi-
dência

Variedade
de maçã 
produzida

em SP

Mãe de
Castor e

Pólux
(Mit.)

Classe no
topo da

pirâmide
social

País
insular

lusófono
da África

Tito (?), 
compositor
de "Chove
Lá Fora" 

(?)
Barbosa: 
a Águia 
de Haia

Efeito
comum da
refeição

farta

Antigo
grupo 

separatista
basco

(?) a Troia:
foco da
"Ilíada"
(Lit.)

Pontuação
decisiva
do judô

Torneira,
em inglês

Almofada,
em inglês

Equiva-
lência (de
salários)

Pessoa ou 
animal 

albino (pl.)
(bras.)

"Indústria",
na sigla

CNI

Orifício 
examinado
na rinosco-
pia (Med.) 

(?) puro, 
atrativo do

turismo 
ecológico

"Que", na
linguagem
dos inter-

nautas

Forma do
cabo do
guarda-
chuva

Exu (?)-
Ruas, 

entidade da
Umbanda

Seduz,
como o

canto da
sereia

(?) Araújo,
a Michele

de "Mr.
Brau" (TV)

Roberto
Thomé, 

jornalista
esportivo

Video-
game da
década 
de 1980

Código 
da Romê-

nia na
internet

Região do 
Parque das
Anavilhanas
(abrev.)

Cantora 
de "Where
Have You

Been"

Scott
Turow,
escritor
dos EUA

Espaço alu-
gado para
eventos
sociais

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Pedacinho
de qual-

quer coisa
(bras.)

As
essências
dos medi-
camentos

O Oscar de Laura 
Dern em 2020 (Cin.) 
Edifício
(abrev.)

Comuns
(fem.)

Filme de
Kurosawa
(?) Gillan,
roqueiro

Contraí 
matrimônio
A 23ª letra

grega

São obstruídas
durante o engasgo

Agente do pior crime
contra a vida (Dir.)

Ato do
indivíduo
perdulário

Militante
contrário a
qualquer
forma de
governo 

3/ian — pad — ran — tap. 4/madi. 5/atari — ippon. 7/rihanna.

Imagens revelam intimidade de 
Paul pela lente de Linda McCartney
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - “Talvez eu este-
ja impressionado com o jeito 
com o qual você me ama o 
tempo todo”, diz Paul McCar-
tney no primeiro verso de 
Maybe I’m Amazed. A músi-
ca é uma declaração de amor 
do ex-Beatle a Linda McCar-
tney, sua esposa na época. 
A canção foi lançada no pri-
meiro disco solo do músico, 
que completa 50 anos em 
2020 e começa com Lovely 
Linda, outra alusão à mulher.

A história de amor de 
Paul e Linda é uma das mais 
belas da música pop e rendeu 
diversas faixas românticas 
ao longo de três décadas de 
casamento. O casal chegou a 
lançar em conjunto o disco 
Ram (1971) e a formar a ban-
da The Wings, após a separa-
ção dos Beatles.

O que muitos fãs não 
sabem, porém, é que Lin-
da, habilidosa fotógrafa da 
revista Rolling Stone, re-
gistrou momentos de inti-
midade do casal e imagens 
históricas do baixista e 
compositor dos Beatles.

Muitas dessas fotogra-
fias foram publicadas em 
seu livro Linda McCartney’s 
Sixties: Portrait of an Era (A 
Década de 1960 de Linda Mc-
Cartney: Retrato de uma Era, 
em tradução livre), de 1992 
Algumas dessas imagens icô-
nicas podem ser acessadas 
em uma conta de Instagram 
dedicada à fotógrafa e ex-

-companheira de Paul
Quando Paul e Linda se 

conheceram, em 1967, ela 
já tinha uma filha, Heather, 
adotada pelo músico após o 
matrimônio, dois anos de-
pois. Em 1998, quando ela 
morreu vítima de um cân-
cer, deixou outros três filhos 
frutos do casamento: Mary, 
Stella e James McCartney.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

Esoterismo

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

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

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

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

Vende-se

IMÓVEIS PUBLICIDADE LEGAL

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. LUCAS RAFAEL TOMAS HENRIQUE - CTPS 5820709 - 
série 0050 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o 
Sr. LUCAS RAFAEL TOMAS HENRIQUE, portador da 
CTPS 5820709 - série 0050 - SP, a comparecer ao seu 
local de trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 23 de março de 2020, 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

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

95368-8924

Especialista em 
união de casais 

Amarração 
amorosa

Realizamos 
todos os tipos de 

trabalho 
Cartas Búzios e 

Tarot 

Liberal, bonita e sensual

Completa, Anl na faixa

Dot. atv/pass Orl c/mel

Topo tudo, frente e verso
  

F:98045-6896 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

F:97754-8017 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

GORDA ATIVA
V. Guilherme - Carandiru  
sozinha 11 96339-2331Zap

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

TODA SEXTA

Weintraub deixa o Ministério da Educação Bolsonaro assina MP que permite atletas 
terem contrato de um mês durante pandemia

Governo avalia acabar com prazo para 
recontratação de funcionário demitido

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em vídeo pu-
blicado nas redes sociais, 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub anun-
ciou ontem, sua saída do 
governo. O presidente Jair 
Bolsonaro vinha sendo pres-
sionado a fazer um gesto de 
trégua ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), e aparece ao 
lado de Weintraub no vídeo 
com o anúncio da demissão, 
a exemplo do que fez com 
Regina Duarte. Weintraub 
foi o décimo a cair desde o 
início do governo.

“Eu estou saindo do 
MEC, vou começar a tran-
sição agora e nos próximos 
dias eu passo o bastão para 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo fe-
deral decidiu assinar a me-
dida provisória que permite 
a fl exibilização dos contra-
tos dos jogadores de fute-
bol com os clubes até 31 de 
dezembro. A assinatura do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro faz com que um 
trecho da Lei Pelé sofra al-
teração e as equipes possam 
fi rmar contratos com os 
atletas de apenas 30 dias - a 
lei determina que o vínculo 
mínimo seja de 90 dias.

A ideia do governo é aju-
dar os clubes na luta contra 
a crise em razão do novo 
coronavírus. Na última 
quarta-feira, a Câmara dos 

Deputados já havia aprova-
do a proposta que paralisa, 
no decorrer da pandemia 
de covid-19, os pagamentos 
das parcelas devidas pelos 
times ao Programa de Mo-
dernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do 
Futebol Brasileiro (Profut).

Em relação à MP que 
flexibiliza o contrato dos 
jogadores, o documento se-
ria assinado durante a ce-
rimônia de posse do novo 
ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, na quar-
ta-feira. Mas como logo em 
seguida havia a votação 
sobre o Profut, decidiram 
postergar a decisão.

o ministro que vai fi car no 
meu lugar, interino ou defi -
nitivo. Neste momento, não 
quero discutir os motivos 
da minha saída, não cabe. 
O importante é dizer que 
recebi o convite para ser 
diretor de um banco, já fui 
diretor de um banco no pas-
sado, volto ao mesmo cargo, 
porém no Banco Mundial”, 
disse Weintraub em vídeo 
publicado no Twitter.

Após a fala de Wein-
traub no vídeo, Bolsona-
ro diz que é “um momen-
to difícil para todos”, mas 
afirmou que vai manter 
os compromissos de cam-
panha. “É um momento 

difícil, todos os meus com-
promissos de campanha 
continuam de pé. A con-
fiança você não compra, 
você adquire. Todos que 
estão assistindo são maio-
res de idade e sabem o que 
o Brasil está passando. O 
momento é de confiança, 
jamais deixaremos de lutar 
pela liberdade”, declarou

Segundo o agora ex-
-ministro, ele deve assumir 
uma representação brasi-
leira na diretoria do Banco 
Mundial, que fica sediado 
em Washington, nos Esta-
dos. O atual secretário de 
Alfabetização, Carlos Nada-
lim, nome ligado ao guru 
do bolsonarismo, Olavo de 
Carvalho, é cotado para as-
sumir seu lugar na pasta.

Weintraub fi cou 14 me-
ses no cargo, período no 
qual acumulou desavenças 
com reitores, estudantes, 
parlamentares, chineses, ju-
deus e, mais recentemente, 
ministros do Supremo. O ar-
gumento dos que defendiam 
a demissão era de que ele se 
tornou um gerador de crises 
desnecessárias justamente 
no momento em que o pre-
sidente, pressionado por 
pedidos de impeachment, 
inquérito e ações que podem 
levar à cassação do manda-
to, tenta diminuir a tensão 
na Praça dos Três Poderes.

FOTO: WAGNER PIRES/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A equipe eco-
nômica avalia acabar com o 
prazo para que um funcioná-
rio demitido possa ser recon-
tratado pelo mesmo empre-
gador. Atualmente, o mesmo 
empregado não pode ser con-
tratado antes de 90 dias.

Uma das ideias em estudo 
é revogar a portaria que exige 
esse tempo, o que permitiria 
a recontratação até imediata-
mente. Isso seria feito apenas 
este ano - ou enquanto durar 
o estado de calamidade da 

pandemia do coronavírus - 
para fl exibilizar a atuação 
dos empresários em um mo-
mento de incertezas.

A regra dos três meses 
está prevista em uma norma 
do antigo Ministério do Tra-
balho e foi criada para evitar 
fraudes como a demissão de 
um empregado para que ele 
receba recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) ou do seguro-
-desemprego, voltando a ser 
contratado logo depois.
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