
Hospital de campanha atinge a marca 
de 300 pessoas curadas de coronavírus
Total de atendimentos somente no 3C-Gru chegou a mais de 30 mil; município registra 6.049 casos confi rmados 
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TSE propõe campanha mais longa 
com eleições municipais adiadas

ACONTECE
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Nesta edição, o Sarau Amor e Es-
perança homenageia a baiana Rosinha 
Morais, agitadora cultural e autora do 
livro Brincar Poesia. Faz parte da equi-
pe da Casa Amarela Espaço Cultural e 
do grupo AUÁ Cantadoras e sua Gen-
te, ambos em São Miguel Paulista. Em 
Guarulhos, foi uma das idealizadoras 
do Slam do Prego e do Sarau em Mo-
vimento. Atualmente organiza e apre-
senta o Sarau Alfinete e o Concerto 
Literário, e também participa como co-
organizadora do Mosaico Cultural.

coisa? Ah sim, a temporada 5 chega 
dia 21 de agosto!!!!!!!!! (melhor ir re-
vendo tudo lá no meu site pra se pre-
parar)”, diz o texto no Twitter. E tem 
ainda um belo teaser, que traz Lúcifer 
em seus momentos mais descontraí-
dos, mas sempre abusando do charme 
e sedução. O teaser pode ser conferi-
do no seguinte endereço na internet: 
https://twitter.com/NetflixBrasil/sta-
tus/1275067345518465030.

Toda quarta-feira, sempre das 19h 
às 21h, a Prefeitura de Guarulhos apre-
senta o Sarau Amor e Esperança, vei-
culado pela fanpage do evento no Fa-
cebook, disponível em https://www.
facebook.com/Sarau-amor-e-esperan
%C3%A7a-102829921406683/. Iniciati-
va da Secretaria de Cultura e da Casa 
de Cultura Popular São Rafael, o sarau 
tem como objetivo proporcionar cultu-
ra aos participantes e desenvolvimento 
para artistas iniciantes. A participação 
é livre.

Os espaços culturais da cidade e sua re-
lação com a comunidade guarulhense são 
temas do próximo encontro do II Seminário 
História(s) da Arte e da Cultura em Guaru-
lhos, que acontece nesta quinta-feira (25), 
às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos por meio da Secretaria de Cultura e 
do Arquivo Histórico Municipal, o evento é 
transmitido online pela fanpage do Arqui-
vo Histórico no Facebook (https://www.

Depois de muitos pedidos dos fãs da 
série Lúcifer, a Netflix divulgou a data 
de estreia da quinta temporada da atra-
ção. Em um post no Twitter, foi informa-
do que os novos episódios chegarão ao 
catálogo da empresa no dia 21 de agos-
to. Como é de hábito, a postagem vem 
acompanhada por cenas quentes, com 
Tom Ellis na pele do terrível Diabo.

“Olá, fãs de Lucifer. Vi que vocês 
estão quietos hoje, aconteceu alguma 

Sarau Amor e Esperança homenageia a autora Rosinha Morais

Espaços culturais e comunidade são temas do próximo seminário

Quinta temporada de ‘Lucifer’ ganha data de estreia na Netflix

facebook.com/arquivohistoricogru/).
Para dar continuidade ao debate da 

semana anterior, o mediador André Oku-
ma convida o professor de Capoeira de 
Angola, Sérgio Leandro. Serginho, como 
é conhecido em Guarulhos, é realizador 
audiovisual e permacultor. Entre 2007 e 
2012 fez parte do Semente Cultural Po-
pular, um espaço comunitário localizado 
na região do Pimentas.

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barro-
so, propôs ao Congresso 
Nacional o alongamento 
da campanha eleitoral 
para candidatos a prefei-
to e vereador neste ano. 
Em função da pandemia 
de covid-19, o ministro su-
geriu que o início da cam-
panha seja mantido em 
agosto, mesmo que o dia 
da votação seja adiado.

O TSE sugere que, em 
função da pandemia de 
covid-19, o primeiro e o 
segundo turno das elei-
ções municipais sejam 
adiadas para um período 
entre 15 de novembro e 
20 de dezembro.

Na prática, a manuten-
ção das datas para conven-
ções partidárias e registro 
de candidaturas nos dias 5 
e 15 de agosto, respectiva-
mente, levaria a campanha 
eleitoral a durar um perío-
do superior a dois meses 

do prazo original.
O TSE quer aproveitar o 

período mais alongado para 
ter uma folga maior no jul-
gamento de impugnações, 
quando o Ministério Públi-
co questiona a candidatura 
de políticos enquadrados 
na Lei da Ficha Limpa, por 
exemplo. Um período mais 
longo não poderia elevar 
o custo das campanhas, já 
que os valores máximos a 
serem gastos são definidos 
por lei.

“Não vemos maior pro-
blema, do ponto de vista 
do TSE, a campanha um 
pouco mais prolongada”, 
disse Barroso em audiência 
no Senado.

Os senadores devem 
votar uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) na terça-feira (23), 
adiando as eleições.

A medida dependerá na 
sequência de aval da Câ-
mara dos Deputados, onde 
a resistência é maior.

FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense
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Segunda edição da ‘Rodada de Negócios Guarulhos 
Empreendedor Online’ acontece no próximo dia 27
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em face ao iso-
lamento social e a proibição 
de reuniões presenciais foi 
criada a Rodada de Negócios 
Guarulhos Empreendedor 
Online. Trata-se de um es-
paço onde, em dia e horário 
defi nidos, empresários se 
reúnem com intuito de di-
vulgarem seus negócios, fa-
zer muito network, vender e 
comprar produtos e serviços 
dos participantes. 

Em 30 de maio aconteceu 
a 1ª Rodada de Negócios Gua-
rulhos Empreendedor Onli-
ne, o ambiente escolhido para 
o evento foi o novo “Sympla 
Streaming”, com espaço para 
até 300 participantes, utiliza a 
plataforma Zoom Meeting. 

Durante a rodada de ne-
gócios online o processo de 
participação foi exatamente 
o mesmo que no evento pre-
sencial, o participante teve 

um tempo determinado para 
o seu pitch (apresentação), 
as mudanças se deram nos 
seguintes aspectos, foi uma 
apresentação única para todos 
os participantes e a distribui-
ção de material de divulgação 
foi virtual por meio do com-
partilhamento de uma pasta 
criada online com subpastas 
de todas as empresas presen-
tes no evento. 

Foram disponibilizadas 
também a gravação em vídeo 
completa do evento e todas as 
interações dos participantes 
no bate-papo. 

Estiveram no evento 73 
empresas de comércios, in-
dústrias e serviços, especialis-
tas nos mais diversos ramos 
de comercialização de produ-
tos e serviços. 

Imediatamente após o 
evento foi criado grupo no 
WhatsApp onde os partici-

pantes continuam o network, 
divulgação de suas empresas 
e fechamento de negócios. 

No próximo dia 27 acon-
tece a 2ª Edição da Rodada 
de Negócios Guarulhos Em-
preendedor Online. Serão 
dezenas de empresas partici-
pantes e terá pitch de apresen-
tação por sequência de inscri-
ção; distribuição do material 

FOTO: DIVULGAÇÃO

22ª ª Rodada de Negócios Rodada de Negócios Online

300
empresas

27
junho
2020

▪ Pitch de apresentação;
▪ Distribuição do seu material de divulgação;
▪ Interação pelo chat durante o evento;
▪ Evento gravado e enviado;
▪ Certificado de participação;
▪ Transmissão ao vivo pelo Facebook.

Organização e promoção

11 3423-4123

INSCREVA-SE @guarulhosempreendedor

de divulgação; interação pelo 
chat durante o evento; evento 
gravado e enviado; certifi cado 
de participação; e transmis-
são ao vivo pelo Facebook. 

As inscrições devem ser 
feitas pelo link https://bit.
ly/37jIDT5. A participação 
custa R$ 29,90. Maiores in-
formações: WhatsApp e tele-
fone 3423-4123.

Receita abre consulta a 2° 
lote de restituição de IR
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Receita Fede-
ral abre hoje, às 9h, consulta 
ao segundo lote de restitui-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) de 2020. 
Mais de 3,3 milhões de con-
tribuintes receberão R$ 5,7 
bilhões no lote de maior va-
lor já registrado. O pagamen-
to será dia 30 de junho. 

Desse valor total, R$ 3,977 
bilhões são para contribuin-
tes com direito a prioridade 
no recebimento: 54.047 con-
tribuintes acima de 80 anos; 
1.186.406 contribuintes entre 
60 e 79 anos; 89.068 contri-
buintes com alguma defi ciên-
cia física ou mental ou doença 
grave; e 937.234 contribuintes 
cuja maior fonte de renda seja 
o magistério. Foram contem-
plados ainda mais de 1 milhão 
de contribuintes não prioritá-
rios que entregaram a declara-
ção até o dia 4 de março.

O pagamento será realiza-
do no dia 30 de junho.



4 Terça-feira, 23 de junho de 2020
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Coronavírus adia retomada das 
obras do trecho Norte do Rodoanel

Empresas de ônibus devem demitir 
40% dos trabalhadores em Guarulhos

Cabine de descontaminação 
é instalada no Terminal PimentasPolícia prende 2 ladrões que furtavam fiação semafórica

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia 
provocada pelo novo corona-
vírus adiou novamente a re-
tomada das obras do trecho 
Norte do Rodoanel. O crono-
grama previa a publicação do 
edital de licitação para o dia 
31 de março. No entanto, com 
o aumento no número de ca-
sos que afetou diretamente 
as empresas, o governo do 
estado optou por prorrogar a 
publicação que segue ainda 
sem data definida. As obras 
estão paradas desde 2018. 

O trecho de 44 km conti-
nua dividido em seis lotes, os 
mesmos do início do projeto. 
Vence a empresa ou consórcio 
que oferecer o menor valor 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Devido a pan-
demia do coronavírus, as em-
presas de ônibus que atuam 
em Guarulhos devem realizar 
uma demissão em massa que 
atingirá 40% dos funcionários. 
Segundo a Folha Metropoli-Folha Metropoli-
tanatana apurou, do total de 3.700 
trabalhadores, ao menos 1.500 
estão na relação dos que serão 
dispensados.

A crise nos transportes já 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais uma medi-
da para frear a propagação do 
coronavírus no transporte pú-
blico de Guarulhos foi tomada 
pela Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana nesta 
segunda-feira (22): a instalação 
no Terminal Pimentas de uma 
cabine de descontaminação, 
utilizada para desinfecção de 
pessoas antes da entrada em 
qualquer local fechado, como o 
transporte público.

A cabine é acionada por 
sensor acoplado internamente 
com duração de 5 segundos por 
passagem, o que permite maior 
segurança para os passageiros 
e funcionários da área de trans-
porte. O equipamento opera 
com um desinfetante 100% 
natural, atóxico e antialérgico, 
homologado pela Anvisa. Ele 
tem capacidade de desconta-
minação de 3 mil pessoas por 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As ações policiais 
deflagradas para tentar conter 
a onda de furto a fios de se-
máforos em Guarulhos deram 
seus primeiros resultados. Dois 
homens foram detidos pela Po-
lícia Militar na madrugada de 
sábado (20) roubando fiação 
semafórica na avenida Pascho-
al Thomeu, altura do número 
1.141, em Bonsucesso.

Os policiais patrulhavam 
o local, já sabendo da exis-
tência de furtos desse tipo na 
área, quando surpreenderam 
a ação criminosa e detiveram 
os ladrões. A prisão foi em fla-
grante e os dois encaminha-
dos para o 7º Distrito Policial, 
onde se constatou que eles são 
moradores da própria região e 
portavam 15 metros de fiação 
que haviam sido subtraídas 
de cinco semáforos da aveni-
da Papa João Paulo I.

atingiu ao menos duas em-
presas que operavam na cida-
de. Em abril, a empresa Real 
Transportes Metropolitanos, 
que também operava em Gua-
rulhos, encerrou as atividades. 
Na madrugada do dia 1º de 
abril, os funcionários foram 
surpreendidos com a ordem de 
que nenhum coletivo deixasse 
a garagem. Dias depois, as li-
nhas que eram operadas pela 
Real, que também circulavam 
na capital paulista, foram ab-
sorvidas por outras empresas 
que fazem parte do Consór-
cio Internorte, de acordo com 
a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU). 
A companhia pertence ao Gru-
po Real, do Rio de Janeiro, que 
entrou em recuperação judicial 
em abril do ano passado.

Já no início deste mês, as 
linhas da Viação Atual tam-
bém começaram a ser opera-
das outras empresas. Isso por-
que, alegando dificuldades 
financeiras, a Atual também 
deixou a operação de linhas 
intermunicipais.

recarga, tendo um custo médio 
de R$ 0,03 por passageiro.

Depois do Terminal Pimen-
tas, que servirá como um teste 
por dez dias para a nova tecno-
logia, outros terminais poderão 
receber o mesmo benefício.

As investigações começa-
ram após os registros de bole-
tim de ocorrência contra furtos 
em oito pontos do Jardim Presi-
dente Dutra, que viraram roti-
na para os ladrões e que estão 
causando dor de cabeça para os 
moradores e motoristas.

Além do material furtado 
constantemente (em média, 
dois casos por semana), o pre-
juízo para o município tam-
bém se dá pelo tempo gasto 
em trabalho e deslocamento 
dos técnicos da Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana 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 Leópo-
lis, ruas Bela Vista do Paraíso, 
Carlos Drummond de Andra-

para fazer o que ainda falta em 
cada um dos lotes e consertar 
as falhas indicadas pelo Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológi-
cas, feito a pedido da Secreta-
ria de Transportes e Logística.

O relatório apontou que 
67% das falhas consideradas 
grandes na construção do Tre-
cho Norte do Rodoanel estão 
nos três lotes da obra em Gua-
rulhos. Segundo o laudo, fo-
ram classificados como gran-
des 59 pontos, destes 40 estão 
na cidade, sendo oito no Lote 
4, 14 no Lote 5 e 18 no Lote 6.

No total, o IPT identificou 
1.291 falhas na construção do 
trecho Norte, caracterizando 
64% delas como pequenas e/

ou insignificantes, 31% como 
médias e 5% como grandes – 
sendo estas últimas relaciona-
das a amplitude e tamanho e 
não a gravidade da magnitude.

Segundo dados apresen-
tados durante uma audiência 
pública em março, as obras 
estão em estágio avançado 
com perspectiva de conclusão 
total da construção para 2020, 
sendo o Lote 1, com 74% das 
intervenções concluídas; Lote 
2 com 91%; Lote 3 com 80%; 
Lote 4 com 94%; Lote 5 com 
97% e o Lote 6 com 72%. O 
que faz este último estar com 
a construção atrasada é a liga-
ção com o GRU Airport – Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, onde ain-
da faltam algumas desapro-
priações e tratativas da con-
cessionária junto ao governo 
federal para o acesso. Ainda 
assim, o cronograma da obra 
estima a entrega dos lotes 1 
e 3 em 24 meses e o restante 
em 12 meses. No caso do Lote 
6 são necessários mais 12 me-
ses para a conclusão do acesso 
ao terminal de Cumbica.

FOTOS: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

de, Svaa Evans, Muritiba, Rio 
Real, Martinópolis e José Bru-
matti, na altura da EPG Manoel 
Bonfim. Todos esses endereços 
ficam na região do Jardim Pre-
sidente Dutra.

No feriado de Corpus 
Christi o semáforo do cruza-
mento das avenidas Tiraden-
tes e Comendador Wilson 
Talarico também ficou inope-
rante pela ação dos ladrões. 
Antes, na noite do último dia 
7, já havia sido furtada a fiação 
do semáforo do cruzamento 
entre as avenidas Tiradentes 
e Gilberto Dini. Os dois locais 
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).
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Hospital de campanha registra 300 
pessoas curadas de coronavírus

Samu Guarulhos forma pilotos de 
motolâncias de várias cidades do estado

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-Gru) registrou ontem a mar-
ca de 300 pessoas curadas 
do coronavírus. Além disso, 
o total de atendimentos já é 
superior a 30 mil. Os índices 
foram comemorados pelo 
prefeito Guti, durante live 
nas redes sociais. “Agradecer 
aqui a todos os profissionais 
de saúde que estão salvando 
vidas, em especial ao tome 
do 3C-Gru”, disse.

A taxa de letalidade, nú-
mero de mortes em relação 
ao total de casos registrados, 
voltou a cair nesta segunda-
-feira (22), chegando a 8% em 
Guarulhos. Na quinta-feira 
(18) a cidade registrava 8,3% 
e na sexta-feira, 8,5%.  O mu-
nicípio registra 6.049 casos 
confirmados de covid-19 e 
487 mortes desde o início da 
pandemia. Os dados são do 
Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria Mu-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos vem 
se consolidando como celeiro 
na formação de motociclis-
tas socorristas do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) para o Estado 
de São Paulo e todo o Brasil. 
Ontem teve início o 8º curso 
sediado na cidade e o 20º do 
país ministrado pelo Grupo 
de Motociclistas em Atendi-
mento às Urgências, que foi 
criado no município para for-

mar enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem 
que queiram atuar como con-
dutores de motolâncias.

O curso, que se estende até 
sexta-feira (26) e é requisito 
do Ministério da Saúde para 
tripulantes que operam as 
motolâncias do Samu, vai for-
mar nesta edição não somente 
trabalhadores da rede muni-
cipal de saúde como também 
profissionais das cidades de 

nicipal da Saúde. 
Nesta segunda oito óbi-

tos tiveram as investigações 
concluídas com confirmação 
por covid-19, sendo seis do 
sexo feminino, com idades 
entre três meses e 92 anos, 
e dois do sexo masculino, de 
69 e 79 anos. Dos três óbi-
tos abaixo dos 60 anos, dois 
apresentavam histórico de 
comorbidades, incluindo o 
bebê de três meses. As mor-
tes ocorreram em maio (1) e 
junho (7). Outras 51 seguem 

em investigação.
Os leitos de UTI dos hos-

pitais municipais direciona-
dos para tratar pacientes com 
suspeita ou confirmação do 
novo coronavírus têm taxa 
de ocupação de 69,5%, en-
quanto que a taxa dos leitos 
clínicos é de 82,3%. Somente 
no 3C-Gru 60 pessoas estão 
internadas, sendo 13 em UTI, 
42 em enfermaria e cinco em 
observação. Além disso, duas 
pessoas foram transferidas e 
seis receberam alta.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL DE 
PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO 
PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - 
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.745.563/0001-34, com sede na Rua Dr. 
Ramos de Azevedo, n. 159, 22º andar, sala 2211, Centro, nesta Cidade, bem como seu representante EDMILSON DE 
ASSIS, que atendendo ao requerido por OPHIUCHUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (prenotado 
sob n.344.387) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 96.861, desta serventia, pela qual INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Rua Dr. Ramos de Azevedo, n. 159, Conjunto n. 807, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro. Com o intuito de 
proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Doutor Ramos 
de Azevedo, n.159, Conjuntos Comerciais n. 806/ 807, Sala 2211, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro, 
Guarulhos/SP- CEP: 07012-020 (no endereço da devedora que constou no título causal e no registro de alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, são 
desconhecidos no endereço. Conforme informações prestadas pela Sra. Bruna Savia que se apresentou como porteira do 
condomínio (certidão de fls. 86); b) Av. São Bento, n. 573, Vila Galvão, Guarulhos/SP- CEP: 07070-000 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica 
INSIDE ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos quatro anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Edenize Brandão de Oliveira, que se apresentou como atual morador do imóvel (certidão de fls. 73); c) 
Rua Augusta, n. 183, Bloco 01, Apto n. 293, Vila Augusta, Guarulhos/SP- CEP: 07025-130 (no endereço indicado pela 
parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, mudaram-se 
do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo 
Sr. Alessandro Pedro Valdecir, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidão de fls. 99). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital da pessoa jurídica devedora: INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do 
teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 
ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, 
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação 
por edital, pelo despacho de fls.113/116. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste 
edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, 
sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira 
- horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 28/05/2020 
perfazia o valor de R$467.424,37 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete 
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os 
acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha 
apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o 
procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará 
na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, 
para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 29 de maio de 2020. RAUL LIMA DE ALMEIDA JÚNIOR - SUBSTITUTO DO OFICIAL

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL DE 
PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO 
PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - 
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.745.563/0001-34, com sede na Rua Dr. 
Ramos de Azevedo, n. 159, 22º andar, sala 2211, Centro, nesta Cidade, bem como seu representante EDMILSON DE 
ASSIS, que atendendo ao requerido por OPHIUCHUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (prenotado 
sob n.344.388) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 96.860, desta serventia, pela qual INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Rua Dr. Ramos de Azevedo, n. 159, Conjunto n. 806, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro. Com o intuito de 
proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Doutor Ramos 
de Azevedo, n.159, Conjuntos Comerciais n. 806/ 807, Sala 2211, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro, 
Guarulhos/SP- CEP: 07012-020 (no endereço do devedor que constou no título causal e no registro de alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, são 
desconhecidos no endereço. Conforme informações prestadas pela Sra. Bruna Savia que se apresentou como porteira do 
condomínio (certidão de fls. 86); b) Av. São Bento, n. 573, Vila Galvão, Guarulhos/SP- CEP: 07070-000 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica 
INSIDE ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos quatro anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Edenize Brandão de Oliveira, que se apresentou como atual morador do imóvel (certidão de fls. 60); c) 
Rua Augusta, n. 183, Bloco 01, Apto n. 293, Vila Augusta, Guarulhos/SP- CEP: 07025-130 (no endereço indicado pela 
parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, mudaram-se 
do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo 
Sr. Alessandro Pedro Valdecir, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidão de fls. 73). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital da pessoa jurídica devedora: INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, 
do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 
ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, 
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação 
por edital, pelo despacho de fls.107/110. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste 
edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, 
sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira 
- horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 28/05/2020 
perfazia o valor de R$467.424,37 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete 
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os 
acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha 
apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o 
procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará 
na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, 
para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 29 de maio de 2020. RAUL LIMA DE ALMEIDA JÚNIOR - SUBSTITUTO DO OFICIAL

PUBLICIDADE
 LEGAL

Faça sua Publicações 
Legais Conosco

São Paulo, Santos, Cubatão e 
Taboão da Serra, totalizando 
26 alunos. Nesta segunda-feira 
pela manhã eles receberam o 
conteúdo teórico da formação 
na base central do Samu (Ca-
vadas). À tarde já iniciaram 
as aulas práticas, que serão 
ministradas no campo da As-
sociação Atlética Flamengo 
(Jardim Tranquilidade).

Durante a solenidade de 
abertura do curso, o secretário 
de Saúde, José Mário Stran-
ghetti, destacou a importância 
do socorro rápido e seguro 
para salvar vidas. Já a coorde-
nadora-geral do Samu Gua-
rulhos, Andressa Lima José, 
lembrou que o projeto nasceu 
na cidade e cresceu nacional-
mente. “Isso possibilita o es-
treitamento de parcerias com 
diversos municípios e estados 
que participam”, disse.
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O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma 
de todos os bens e serviços produzidos no país, 
teve queda de 6,1% no trimestre encerrado em 
abril deste ano, na comparação com o trimestre 
fi nalizado em janeiro.  O dado é do Monitor do 
PIB, divulgado ontem pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Segundo a 
FGV, nesse período, apenas a agropecuária teve 
crescimento (1,9%). A indústria e os serviços 
anotaram quedas. A indústria recuou 9,1%, com 
destaque para a indústria da transformação, 
que caiu 12,5%. Já os serviços diminuíram 
10,7%. As maiores perdas foram observadas 
nos outros serviços, que diminuíram 22,1%. 
Nessa categoria, se enquadram setores como 
alimentação fora de casa, alojamento e serviços 
domésticos, entre outros.

Os clientes de planos de saúde registraram 
4.701 queixas relacionadas à pandemia do 
novo coronavírus na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), entre o ínicio de março e o 
dia 15 de junho. O dado faz parte da segunda 
edição do Boletim Covid-19, divulgado ontem pela 
agência reguladora. Entre as queixas, 36% dizem 
respeito a exames e tratamento da doença e 43% 
reclamavam de outras assistências afetadas pela 
pandemia. Outros 21% foram sobre temas não 
assistenciais, como contratos ou regulamentos. 
As reclamações sobre difi culdades no tratamento 
ou exames de covid-19 seguem em trajetória de 
aumento desde abril. Na primeira quinzena de 
junho, foram 452 queixas, contra 352 na segunda 
quinzena de maio e 317 nos primeiros 15 dias de 
maio.

ANOTE

A realidade é que, quando se trata 
de dinheiro não existe mágica, é 
uma questão de posicionamento

Entre bate-papos com amigos e 
familiares, vejo que algumas pes-
soas não conseguem ter uma vida 
fi nanceira estável. Passei por essa 
fase e acredito que por um tempo 
muito longo não conseguia sair do 
vermelho. Isso não tinha a ver com 
o quanto eu ganhava. Pois se eu ga-
nhava 2 mil estava enrolado, se ga-
nhava 5 mil continuava enrolado e 
sempre nessa situação.

Não é quanto você ganha e sim 

como você lida com o dinheiro. Pri-
meiro temos que tirar o paradigma 
que dinheiro é ruim, que ele traz 
problemas, que é mal e etc. Na ver-
dade, é você que trata o dinheiro 
muito mal. Tudo é uma questão de 
ação e reação. E tem pessoas que são 
muito desorganizadas, quando o as-
sunto é dinheiro.

Então como arrumar a casa?
Primeiro, identifi que quanto de 

verdade sua família tem de renda. 
Depois corte o supérfl uo, como TV 
a cabo, cafezinhos na rua e todos os 
gastos desnecessários. Se morar de 
aluguel, o mesmo tem que estar até 

30% da sua renda. A sua força de 
vontade contará muito nessa etapa.

Agora é a parte de poupar, re-
tire 20% da sua renda e deposite 
numa poupança, onde não poderá 
mexer de forma alguma. As pesso-
as não fazem conta, mas uma fa-
mília com uma renda total de R$ 
4.000,00, guardando R$ 800,00 por 
mês em 2 anos você terá na conta 
uns 20 mil reais. Parece maluqui-
ce, mas funciona.

A realidade é que, quando se tra-
ta de dinheiro não existe mágica, 
é uma questão de posicionamento 
mental e força de vontade. Quando 
nós mudamos a nossa mentalidade 
e conseguimos desenvolver a dinâ-
mica do nosso orçamento, podemos 
fazer coisas fantásticas. Depois que 
conseguimos poupar um valor con-
siderável, o importante nessa fase é: 
não gastar com passivos (bens que 
o faça gastar mais dinheiro) e sim 
saber investir para que esse dinhei-
ro comece a trabalhar pra você. Ele 
mesmo (o dinheiro) comece a te tra-
zer mais dinheiro.

Como?
Além de vários investimentos 

(do mercado fi nanceiro), que é um 
pouquinho mais complicado. Por 
que não investir em um carrinho 
de pipoca ou churrasco para vender 
no fi nal de semana.  Acredito que 
em cinco anos você levantará uma 
boa grana e poderá fazer outros in-
vestimentos. Que te renderá mais 
dinheiro e assim você terá menos 
problemas fi nanceiros.

Eu entendo que você deve estar 
pensando que, na teoria é muito 
fácil. Por isso eu te digo, se fi car 
somente na teoria você continuará 
na mesma. As dicas só funcionam 
quando envolver ação e praticá-las 
de verdade. Então mãos a obra.

Boa sorte!

Por que eu não 
saio do vermelho?

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

NOVO ENDEREÇO:
Rua Silvestre Vasconcelos Calmom, 
nº190, Sala 412 - Vila Moreira/Guarulhos

APTO GOPOUVA – (TRAV 
AL YAYA) - R$ 315.000 (REF 
– 02)  3 - DORMTS, SALA 2 
MABS COM SACADA, COZ, 

1 VAGA SUB - AREA DE 
LAZER COMPLETA / 

ELEVADOR / POR 24 HORAS 
AC/FINC E FGTS

APTO PROX – CLUB 
VILA GALVÃO - R$ 

215.000 (VAGO) - (REF 
03)  2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, 1 VAGA COB, 
ARMARIOS PLANEJADO –  

AC/FINC E FGTS

APTO PROX EMILIO 
RIBAS - (GOPOUVA) - R$ 

195.000 (REF -03)
2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER– COND BAIXO  - 

AC/FINC E FGTS

APTO GOPOUVA - 
R$ 188.000 (REF – 02) 
2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS COM SACADA, 1 
VAGA - AC/FINC E FGTS

APTO - (JD. ADRIANA) - 
R$ 195.000 (REF -04)                                  
2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA                 

AC/FINC E FGTS

APTO - (TRAV. TIMOTEO 

PENTEADO) – PICANÇO - 

R$ 195.000 (REF -01) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA                 

AC/FINC E FGTS

APTO (PROX. SHOPING 
MAIA) - R$ 265.000 (REF 

– 01) 3 – DORMTS 1 
SUITE, SALA 2 AMBS COM 
SACADA, COZ, 1 VAGA - 
AREA DE LAZER, PORT 24 
HORAS AC/FINC E FGTS

SOBRADO (JD. 
PAULISTA) - R$ 330.000
(REF – 04)  2 – DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 1 
VAGA  AC/FINC E FGTS

APTO VILA MILTON – 
(ANEL VIARIO) - R$ 
220.000 (REF-03)            

2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS COM SACADA, 1 
VAGA, AREA DE LAZER - 

AC/FINC E FGTS

APTO - (VILA AUGUSTA) 
– (REFORMADO) – (REF – 
02) 2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS COM SACADA, 1 
VAGA, ELEVADOR R$ 

90.000 + PARCELAS DE 
R$ 1.600.00 

APTO - TRAV ANEL 
VIARIO - (JD LEDA) -
 R$ 980,00 (INCLUSO 

COND IPTU)   2 - DORMTS, 
SALA 2 AMBS, COZINHA, 
AREA DE LAZER, PORT 24 

HORAS

APTO – JD PALMIRA –

 R$ 700.00 – 

(INCLUSO COND IPTU)      

1 - DORMT, SALA, 

COZINHA, 1 VAGA, 

SOBRADO - (TRAV. MÃE 

DOS HOMENS) -

R$ 2.000,00 (INCLUSO 

IPTU) 3 – DORMTS, 1 

SUITE, SALA 2 AMBS, 

COZINHA, 2 VAGAS

PONTO
DE VISTA

empresário, palestrante, 
máster em PNL e hipnólogo. 
Canal no YouTube 
“Ressignificando sua vida”. 
WhatsApp - 96323-2362

VITINHO KAMGURU
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BANCO 48

LEP
CATEDRALDESAL

INDEFINIDA
TEMITRC

BUMBAMEUBOI
DATSSLO
ETEREOAMID
ELMDIVA

CLEPTOMANIA
OLAPDAL
NOVALEVIV

AGACHAMENTO
IARTEHER
TPMARGOLA
UÃGED

INDEPENDENCIA

Atração
religiosa e
turística 

colombiana

Operação
que com-
pleta uma
costura 

O parente
como o

cunhado e
a sogra

Os grupos
com mais
prestígio

social

A roupa
vendida 

no brechó

(?) Palito,
a namo-
rada do
Popeye

Vitamina
produzida 
pelo corpo
humano

Técnico
das Sele-
ções de 82
e 86 (fut.)

Osso
triangular
do ombro

(Anat.)

O amor
que revela

pureza
(fig.)

Impulso
mórbido
para o
furto 

Romance
urbano 
de José 

de Alencar 

(?) Lima,
cidade da
Grande BH

Exercício
físico que
fortalece
as pernas

Claude (?)-
Strauss,
filósofo
francês

A Primeira
(?): a

Música

Recursos
Humanos

(sigla)

Letra repre-
sentante
do tamanho
pequeno

Residência oficial 
do Presidente da
República (BR)

Soldado (abrev.)

As duas coordenadas
geográficas

Exame do MEC para 
o Ensino Médio

Bailado
típico do

Maranhão

A posição
de quem
está em
cima do

muro

O Rei dos
Queijos
O dedo
mínimo

Mitologia
(abrev.)

Reduto da
boemia

Dígrafo de
"assado"

Em meio a,
em inglês

A do Brasil
foi procla-
mada em
7/9/1822

Causa da
alteração
do humor
feminino
em dias

anteriores
à mens-
truação

Componente que
conecta e interliga
todos os outros no

computador

Colo, em
inglês

Viaja de
avião

Percebe
pela visão

Volta do
mergulho

Equivale a 
10 litros (símbolo)

Verbo
(abrev.)
Telefone
(abrev.)

Dela, em
inglês

General
(abrev.)

Modelo de brinco
usado por ciganas

Vitamina abundante 
na gema de ovo

Eduardo Galeano,
escritor uruguaio de
"Memória do Fogo"
Vitamina do limão

3/her — lap. 4/amid — brie — levi.

ÁRIES: No planeta de Saturno você irá ter grandes 
oportunidades, poderá conseguir oportunizar à sua 
constelação boas chances. 

TOURO: A constelação taurina forte do jeito que é, terá 
uma infl uência muito criativa e diferente do satélite Lua. 
Cuidado.

GÊMEOS: O planeta Mercúrio tende a atuar com uma 
nobre condescendência. Não exprima tantas opiniões, 
controlando assim os teus impulsos.

CÂNCER: Você conseguirá encontrar movimentos 
independentes neste dia, por causa da interatividade que 
vem ocorrendo com o componente Água. 

LEÃO: Tende a agir de forma um pouco mais agressiva 
que o habitual com o que se passa no nosso astro rei. 
Esta constelação demonstrará que pode ir longe.

VIRGEM: Você terá o dom da percepção melhor desen-
volvido para estas questões mais eloquentes da sua vida, 
assim poderá ir além. 

LIBRA: Uma grande festa virá acontecer no centro de sua 
constelação e, assim chegará aonde tanto deseja, basta 
crer. 

ESCORPIÃO: As coisas mais alegres na sua vida serão 
valorizadas e ressaltadas pelo planeta Urano em sua mais 
bela e forte forma. 

SAGITÁRIO: Demonstrará uma personalidade mais 
dinâmica e determinada para conquistar, com isso fi cará 
um pouco mais atraente neste momento.

CAPRICÓRNIO: Poderá vir a atuar de uma maneira um 
pouco antiquada neste momento, então tente verifi car 
ações mais modernas para o momento. 

AQUÁRIO: Você sentirá que as coisas irão emanar do 
centro do seu coração, que irá fazer as difi culdades se 
dissipem rapidamente. 

PEIXES: Com a sua tristeza mais em evidência nesta 
altura da sua vida, irá despertar pensamentos negativos 
para você seguir em frente.

HORÓSCOPO

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

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

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

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

ANUNCIE AQUI  97380-7685

CLASSIFICADOS
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Programa da prefeitura oferece 
estratégias para que estudantes 
mantenham ritmo de aprendizagem
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde a suspensão das au-
las presenciais nas escolas da prefeitura 
por conta da pandemia do novo corona-
vírus, a Secretaria de Educação busca 
atender às necessidades deste período 
atípico sem perder de vista a trajetória, o 
compromisso e a valorização da história 
guarulhense no que se refere à educa-
ção na rede municipal de ensino.

Com base na proposta curricular 
Quadro de Saberes Necessários (QSN), 
documento fundamentado na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para uma educação humanizadora, 
emancipatória e de qualidade, a Secre-
taria de Educação decidiu oferecer ati-
vidades pedagógicas, disponibilizadas 
por meios de comunicação e de acesso 
remoto variados. A iniciativa tem como 
objetivo favorecer o processo educativo 
dos alunos da rede municipal e contri-

buir para sua aprendizagem e desenvol-
vimento até que o retorno presencial às 
escolas seja possível.

FOTO:DIVULGAÇÃO/PMG

Saberes em Casa

 A sala de aula agora é em casa

O programa Saberes em Casa surgiu da necessidade da Secretaria de Educa-
ção de levar conteúdos educativos por um meio que pudesse garantir o  acesso a 
todos os alunos da rede municipal neste período de isolamento social. A forma 
mais democrática de acesso encontrada foi um programa que pudesse ser veicu-
lado pela televisão. De forma gratuita, ele é transmitido diariamente, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 10h30, pela TV RS 21, canal 58.1 da TV aberta, na TV 
Câmara, canal 7 (Net/Claro), e pelo canal da Secretaria de Educação no YouTube.

Junto com a veiculação na TV, o programa Saberes em Casa lançou ou-
tros conteúdos no Portal SE Informe (http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.
br/siseduc/portal/site/listar/categoria/11/) que complementam a programação. 
Atualmente, além desses dois canais de acesso, foram lançados os roteiros de 
aprendizagem para os alunos do 1º ao 5º ano e as Orientações de Propostas de 
Atividades para a Educação Infantil – Creche e Estágios.

Com 34 programas exibidos e mais de 50 horas de conteúdo até o momen-
to, o Saberes em Casa está organizado em contações de histórias, brincadeiras 
com jogos de palavras: parlendas, adivinhas, trava-línguas, desenhos animados, 
dica do professor, desafio do dia e atividades diversificadas de segunda a sexta-
-feira. Segundo Solange Turgante Adamoli, diretora Orientações Educacionais e 
Pedagógicas (Doep) de Guarulhos, os programas possuem um formato que se 
aproxima da rotina escolar.

 Os alunos da rede municipal pre-
cisaram se adaptar a uma nova rea-
lidade na rotina de estudos. O celu-
lar, o computador e agora a televisão 
viraram as principais ferramentas 
de aprendizagem em tempos de iso-
lamento social, em que a educação 
precisou ganhar novos formatos.

O programa Saberes em Casa 
foi criado com a proposta de as 
crianças participarem das ativida-

des com autonomia, por levar em 
consideração que não são todas as 
famílias que possuem tempo e dis-
posição para auxiliar em tarefas 
escolares. Sendo assim, as famílias 
podem ajudar com duas ações bá-
sicas e importantes: a primeira é 
deixar o canal da TV sintonizado, 
ou o canal do YouTube acessado; e 
a segunda é dispor os materiais que 
eles possam vir a precisar.


