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Guti anuncia PPP para construção de novo 
hospital para crianças e adolescentes
Hospital da Criança de Guarulhos dobrará a capacidade de atendimento ao público entre zero e 17 anos com 150 leitos; unidade deve ocupar uma área 
da prefeitura na rua Claudino Barbosa, onde hoje funciona uma garagem municipal, gerando uma economia de mais de R$ 3 milhões por mês Pág. 5
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Cotações Selic (ano)
R$  1.045
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Desde o primeiro dia de mandato trabalhamos 
incansavelmente em projetos que visem a melhorar a 
vida de nossa população”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+0,67%
95.975

-2,26%
R$ 5,15

2,25%-1,54%
R$ 5,82

Cidade registra 491 mortes e 6.049 casos de coronavírus Pág. 5

Taxa de ocupação de leitos de UTI de hospitais municipais passou de 69,5% na segunda-feira para 67,6% nesta terça-feira

Agentes comunitários de saúde também 
serão contemplados com abono salarial
Pág. 3

Pesquisa da ACE-Guarulhos e Ciesp busca 
avaliar impacto do covid-19 no setor produtivo
Pág. 4
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Quarta-feira, 24 de junho de 2020

FOTO: MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLINE

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

Remar do Brasil lança projeto 
‘Street Food Solidário’ em Guarulhos

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

dexRegiao.htm
O benefício foi suspenso devido à in-

terrupção das aulas durante a quarentena, 
decretada pelo Governo do Estado de São 
Paulo por meio da Resolução STM 35, de 
20/03/2020. Porém, foi permitida a isen-
ção ou desconto no pagamento da tarifa 
nas linhas intermunicipais gerenciadas 
pela EMTU/SP àqueles alunos que estão 
colaborando no combate à pandemia do 
novo coronavírus.

dos pela concessionária.
No ano passado a concessionária re-

gistrou 788 ocorrências, sendo entre ju-
nho e setembro 473 ocorrências. Além de 
aumentar o risco de acidentes, as quei-
madas causadas às margens da rodovia 
podem alastrar por matas e florestas 
causando danos ambientais. Bitucas de 
cigarros acesas jogadas por motoristas e 
passageiros de veículos são uma das cau-
sas de início de incêndio. 

O prazo para os estudantes da área da 
saúde que estão ajudando no combate ao 
Covid-19 utilizarem as cotas do Passe Li-
vre ou Meia Tarifa havia sido prorrogado 
até 22/06 e agora foi estendido novamen-
te até 12 de julho. Para solicitar a liberação 
do benefício, o interessado deve solicitar 
uma declaração preenchida pela institui-
ção onde realiza o seu estágio conforme 
o modelo disponível no site da EMTU/SP, 
link http://www.emtu.sp.gov.br/passe/in-

Com o objetivo de abordar as diversas 
facetas da música de concerto, o Papo 
de Plateia Live desta quarta-feira (24), às 
20h, debate o tema O Coro e a Orques-
tra. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos por meio da Secretaria de Cultura, o 
evento é transmitido pelas redes sociais 
das orquestras de Guarulhos no YouTu-
be (https://www.youtube.com/channel/
UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Face-
book (https://www.facebook.com/ojm-
guarulhos/) e no Instagram (https://www.

Com a chegada do período de maior 
estiagem, a CCR NovaDutra inicia a cam-
panha de alerta e prevenção às queimadas 
na via Dutra, com o objetivo de orientar os 
motoristas sobre como se comportar caso 
se deparem com focos de incêndio du-
rante a viagem. Os meses de junho, julho, 
agosto e setembro de 2019 concentraram 
60% das ocorrências de focos de incêndios 
às margens da via Dutra, em levantamento 
realizado nos 402 quilômetros administra-

EMTU estende prazo para estudantes da saúde utilizarem o Passe Escolar

Coro e orquestra são temas do Papo de Plateia desta quarta

NovaDutra inicia campanha de alerta sobre a incidência de queimadas

instagram.com/orquestra.em.casa/).
Para analisar as diferenças e combina-

ções possíveis entre as vertentes da música 
de coral e a de orquestra, o maestro Emiliano 
Patarra faz a mediação do encontro com a 
participação de três convidados: o maestro 
Nibaldo Araneda, regente do Collegium Mu-
sicum de São Paulo, a maestrina Vasti Atique, 
regente do Coral Madrigal Vivace de Jundiaí, 
ambos parceiros habituais das orquestras de 
Guarulhos, e a maestrina Mara Campos, uma 
das grandes regentes de coro no Brasil.

Conhecida na cidade 
de Guarulhos e em outras 
cidades por sua atuação 
focada no resgate de pes-
soas em situação de de-
pendência química, a Re-
mar do Brasil, idealizada 
e administrada pelo pas-
tor Paulo Andrada, lança 
agora em meio a triste re-
alidade da pandemia pelo 
novo covid-19, o “Street 
Food Solidário”, que con-
siste em levar as regiões 
mais carentes alimentação 
pronta para o consumo e 
alimentos para as famílias 
necessitadas. É sabido que 
a pandemia abalou sensi-
velmente a economia, le-
vando milhares de pessoas 
ao desemprego e conse-
quentemente a fome.

Além desse apoio funda-
mental às famílias a Remar 
ainda continua o seu traba-
lho de resgaste das pessoas, 
que são afetadas pela de-
pendência ao uso de drogas 
e álcool, encaminhando as 
mesmas para o acolhimen-

to em suas casas de apoio 
gratuitamente e levando-as 
as atividades que possam 
ocupar seu tempo num tra-
balho voluntário. Um dos 
apoiadores e incentivador 
há muitos anos dos diver-
sos projetos da REMAR é o 
vereador Gilvan Passos, que 
inclusive é o autor do título 
de cidadão guarulhense ao 
pastor Paulo Andrada, além 
de ser parceiro nas mais 
diversas atividades dessa 
grande entidade assisten-
cial e social.

O Street Food tem ro-
dado diariamente tra-
zendo esse alento nesse 
momento tão difícil que 
estamos passando, sen-
do que a Remar pretende 
ainda passar nos diversos 
bairros da cidade, inclusi-
ve a região central, para 
colaborar no auxílio aos 
mais necessitados. A enti-
dade ainda aceita doações 
para manter essa iniciativa 
e alcançar ainda mais fa-
mílias na cidade.
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Agentes comunitários de saúde também 
serão contemplados com abono salarial

Pimentas é o primeiro bairro a receber 
o Cras itinerante em Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti, ao 
lado dos secretários Edmilson 
Americano (Governo) e Adam 
Kubo (Gestão), se reuniu na 
noite desta segunda-feira (22) 
com representantes dos agen-
tes comunitários de saúde de 
Guarulhos para anunciar o 
abono salarial de R$ 1 mil pe-
los trabalhos prestados no com-
bate ao novo coronavírus, a ser 
pago ainda em junho. 

De acordo com o prefeito é 
necessário reconhecer e agra-
decer aos servidores que estão 
na linha de frente. “Sabemos 
do lindo trabalho que vocês 
estão fazendo no acolhimento 
de todos aqueles que necessi-
tam do atendimento da área de 
saúde. São merecedores desse 
reconhecimento”, disse.

A decisão foi tomada em 
parceria com o Sindicato dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde (Sindacs). Na ocasião, 
a diretora da associação em 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura inova 
mais uma vez para facilitar a 
vida da população mais caren-
te de Guarulhos e entrega nesta 
quarta-feira (24), às 12h, a “Casa 
do Futuro – CadMóvel”, que 
iniciará atendimento na área 
do CEU Pimentas logo após 
sua inauguração, devendo pros-
seguir no bairro durante um 
mês. O CadMóvel é um Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) itinerante que visa 
a levar atendimento aos locais 
mais distantes, possibilitando 
às famílias em situação de vul-
nerabilidade acesso às políticas 
de assistência social, como o 
CadÚnico e demais programas 
sociais oferecidos aos cidadãos.

O equipamento itinerante 
está instalado em uma espécie 
de trailer adaptado com espa-
ço para a realização de até três 
atendimentos simultaneamen-
te. Neste momento, em razão 
da pandemia de covid-19, será 

realizado apenas um atendi-
mento na área interna e os ou-
tros dois na área externa para 
garantir o distanciamento so-
cial necessário. O trailer funcio-
nará de segunda-feira a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

O serviço será desenvolvido 
pela organização da sociedade 
civil Esocial, que obteve o cre-
denciamento. Entre os serviços 
disponibilizados no CadMóvel 
estão inscrição, recadastra-
mento, retificação do CadÚni-
co, orientação sobre benefícios 
como Bolsa Família, Minha 
Casa Minha Vida, Tarifa Social 
de Energia Elétrica, Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), 
Carteira do Idoso, Aposentado-
ria para Pessoas de Baixa Ren-
da, Telefone Popular, Isenção 
de Taxa de Inscrição em Con-
cursos Públicos, ID Jovem, Ren-
da Cidadã, Ação Jovem e Bene-
fício da Prestação Continuada 
(BPC) Escola.

Guarulhos, Lilian Arruda, 
aproveitou para agradecer ao 
prefeito pelo reconhecimen-
to. “A gestão sempre esteve 
de portas abertas para ouvir 
nossas reivindicações e bus-
car os meios de resolver o 
que nós levantamos, como o 
abono. Nós, da categoria, sa-
bemos o quão difícil é alinhar 
essas questões e agradecemos 
muito pelo reconhecimento e 
sensibilidade que vocês estão 
tendo conosco”, afirmou.

Além dos agentes de saú-

de, em maio foi anunciado 
que outras categorias de servi-
dores da saúde e da Proguaru 
(limpeza e higienização da ci-
dade), que atuam na linha de 
frente no combate à Covid-19, 
também iriam receber o abo-
no salarial no valor de R$ 1 
mil. Os recursos para a ação 
foram provenientes da redu-
ção dos salários do prefeito e 
secretários municipais, além 
de funcionários nomeados 
em livre provimento do 2º e 
do 3º escalão do Executivo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Nova pesquisa de ACE-Guarulhos e Ciesp busca 
avaliar impacto do coronavírus no setor produtivo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos e a diretoria re-
gional do Ciesp lançaram 
nova pesquisa para buscar 
entender o impacto da crise 
causada pela pandemia do 
novo coronavírus no setor 
produtivo local. No início 
de março, poucas semanas 
antes do início da quarente-
na que baixou as portas da 
maioria dos empresários da 
cidade, as entidades já ha-
viam realizado uma enquete 
para saber como os empre-
endedores se preparavam 
para a iminente crise.

Desta vez, o objetivo é co-
nhecer quais são os desafios 
que as empresas de Guaru-
lhos vêm enfrentando du-
rante a pandemia, além de 

ouvir sobre as iniciativas e as 
perspectivas que as empre-
sas têm para lidar com a si-
tuação. O questionário pode 
ser acessado de forma digital. 
É gratuito e, para responder, 
o empresário leva aproxima-
damente 5 minutos.

“A crise atingiu empre-
sas no mundo todo, e em 
Guarulhos não foi diferente. 
Para termos real noção do 
impacto na nossa região, con-
vidamos os empresários para 
participar desse rápido ques-
tionário”, explica o VP de 
Comércio Exterior da ACE-
-Guarulhos, Jose Vitorelli.

Para o presidente da ACE, 
Silvio Alves, as respostas do 
empresariado ajudarão as en-
tidades a identificar quais são 
as melhores ações de apoio. 

“É importante a participação 
de todos os empresários da 
região. Com essas informa-
ções, teremos condições de 
tomar ações mais assertivas 
no combate aos impactos ne-
gativos do surto”, afirma.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ACE promove nova live beneficente, desta vez com o músico Luck Vas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos (ACE-Guarulhos) e o 
Rotary Club de Guarulhos vão 
promover mais uma live bene-
ficente, desta vez com o cantor 
Luck Vas, nesta sexta-feira (26), 
às 19h, direto dos estúdios da 
TV Guarulhos. A apresentação 
poderá ser vista na página da 
ACE-Guarulhos no Facebook 
(facebook.com/aceguarulhos) 
ou no canal do artista no You-
tube (youtube.com/luckvas). 
Na semana passada as enti-
dades promoveram um show 
pela internet com o cover do 
cantor Elvis Presley.

Cantor, poeta e letrista, com 
influências do MPB e R&B, 
Luck Vas muitas vezes é com-
parado ao saudoso Cazuza, por 
sua visceralidade, e ao rapper 
Criolo, pelo dinamismo em-
pírico. Além disso, o músico 
possui vídeos com mais de 30 
mil visualizações em seu canal 
no YouTube; participou de pro-
gramas de TV, como Manos 
e Minas, da TV Cultura; bem 
como, ganhou diversos slams 
e representou o Estado de São 
Paulo, em duas oportunidades, 
no Slam BR, maior campeona-
to de poesia falada do país.

Luck Vas ainda coleciona 
várias apresentações em casas 
de show na cidade de São Pau-
lo, além de participações em 
circuitos organizados nas Ca-
sas de Cultura do município e 
pelo projeto BiblioSesc.

O show do artista faz par-
te de uma ação coordenada 
pelas diretorias de Desenvol-
vimento Social e Terceiro Se-
tor da ACE-Guarulhos com o 
Rotary Club. A iniciativa pro-
tagonizada pelas entidades 
arrecada, desde meados de 
abril, donativos para mais de 
40 entidades sociais que estão 
com dificuldades por causa 
da pandemia de coronavírus.

Há duas formas de colabo-
rar com a campanha. Durante 
o show, um QR Code será dis-
ponibilizado para que os in-
ternautas façam a doação pelo 
celular. Ou, então, a colabora-
ção também pode ser feita por 
meio de um depósito bancário 
(mais informações abaixo). Ha-
verá sorteios durante a live.

Diretora de Desenvolvimen-
to Social da ACE-Guarulhos, 
Áurea Caccia enalteceu a conti-
nuidade do projeto solidário en-
cabeçado pela ACE-Guarulhos 
e pelo Rotary Club. “Sabemos 

que os efeitos da crise econô-
mica gerada pela covid-19 se-
rão sentidos ainda por muito 
tempo. No entanto, ações como 
a nossa ajudam a amenizar o 
sofrimento de quem mais ne-
cessita”, pontuou.

Para o VP de Serviços da 
ACE e presidente da Associação 
dos Rotarianos de Guarulhos, 
Valdir Pinto, a live de Luck Vas 
não é um benefício apenas para 
as entidades sociais agraciadas 
com as doações. “Em um mo-
mento em que o deslocamento 
ainda é restrito, curtir uma boa 
música em casa é mais do que 
uma simples distração. Tam-
bém é algo prazeroso e funda-
mental para a saúde mental em 
tempos de crise”, ressaltou.

Presidente da ACE-Guaru-
lhos, Sílvio Alves destacou os 
ótimos resultados já alcança-
dos pela parceria com o Ro-
tary Club, mas salientou que 
o trabalho não pode parar. 
“Nossa associação tem um 
histórico de grandes serviços 
prestados à sociedade. Porém, 
em situações como a atual é 
que precisamos estar ainda 
mais ao lado dos associados 
e da comunidade como um 
todo”, concluiu.

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 30 (TRINTA) DIAS (Prov. CG. 16/2020), 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 (30 dias) (Prov. CG. 16/2020) 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 30 (TRINTA) DIAS (Prov. CG. 16/2020), 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 (30 dias) (Prov. CG. 16/2020) 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
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Guarulhos anuncia parceria para construir novo 
hospital municipal para crianças e adolescentes

Guarulhos registra quatro mortes e 185 
casos a mais de covid-19 nesta terça

Mais de 300 estabelecimentos comerciais 
são fiscalizados por toda a cidade

Prefeitura inaugura hoje terceiro restaurante popular de Guarulhos

DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou durante uma live 
nas redes sociais ontem que 
a cidade deverá ter um novo 
hospital municipal voltado ao 
atendimento de crianças e ado-
lescentes. Trata-se do HCGru 
(Hospital da Criança de Gua-
rulhos), que deverá ser cons-
truído numa área da prefeitu-
ra, com recursos da iniciativa 
privada, a partir do Programa 
de Parcerias e Investimentos 
do governo federal. 

O projeto teve início em 
2018, quando o Departamen-
to de Incentivo às Parcerias 
Público-Privadas da Prefeitura 
iniciou as tratativas com o BN-
DES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social), celebrando um acordo 
de cooperação técnica visando 
ao planejamento e estrutura-
ção de projetos de desestatiza-
ção. “Desde o primeiro dia de 
mandato trabalhamos incan-
savelmente em projetos que 
visem a melhorar a vida de 
nossa população. É com mui-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Boletim Epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal da 
Saúde mostra que Guaru-
lhos contabiliza 491 óbitos 
de um total de 6.049 pes-
soas infectadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19), o 
que representa uma taxa 
de letalidade de 8,1%. Nesta 
terça-feira (23) foram con-
firmados mais quatro óbi-
tos e 185 casos.

Entre as novas vítimas 
três são do sexo feminino, 
de 82, 84 e 88 anos, e uma 
do sexo masculino, de 61 
anos. As mortes ocorreram 
em junho. Outras 51 que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o dia 12 
de junho, quando ocorreu 
a antecipação da segunda e 
da terceira fase da retomada 
econômica em Guarulhos, 
a prefeitura intensificou as 
ações fiscalizatórias por toda 
a cidade para garantir que os 
estabelecimentos comerciais 
estejam seguindo as orien-
tações de funcionamento 
determinadas pela municipa-
lidade. Até então, diversos lo-
cais estavam com seu atendi-
mento presencial ao público 
suspensos, medida tomada 
para conter a disseminação 
do novo coronavírus. 

De acordo com o relatório 
da SDU, do dia 12 ao dia 21 
deste mês, um total de 320 
estabelecimentos, como ba-
res, lanchonetes, restauran-
tes, academias, mercados 

podem ter sido ocasiona-
das pela covid-19 estão em 
investigação.

No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) há 55 
pessoas internadas, sendo 16 
em UTI, 37 na enfermaria e 
duas em observação. A boa 
notícia é que nenhum óbito 
foi registrado e cinco pessoas 
receberam alta.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI de hospitais 
municipais passou de 69,5% 
na segunda-feira para 67,6% 
nesta terça-feira. Nos leitos 
de enfermaria a queda foi 
ainda maior, passando de 
82,3% para 69,6%.

e lojas, recebeu a visita do 
Departamento de Fiscaliza-
ção da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU). 
Dos quais, 17 foram autu-
ados por aglomeração em 
seu interior, falta do uso de 
máscaras, tanto por funcio-
nários quanto por clientes, 
e pelo não cumprimento do 
horário de funcionamen-
to estabelecido em decreto. 
Academias foram autuadas 
por estarem abertas, já que 
essa atividade ainda não foi 
liberada em Guarulhos. 

O restante dos estabele-
cimentos estava em cumpri-
mento com o decreto de re-
abertura e foram orientados 
quanto a menores questões, 
como a melhor forma de or-
ganização de fila externa, 
entre outros. 

ta alegria que podemos hoje 
fazer o anúncio de um novo 
hospital”, afirmou Guti.

O prefeito revelou que, 
no último dia 10 de junho, o 
projeto do HCGru foi quali-
ficado no PPI - Programa de 
Parcerias e Investimentos, 
em reunião do CPPI (Con-
selho do Programa de Par-
cerias e Investimentos) que 
contou com a participação 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, além de dez 
ministros. Com a aprovação, 
o projeto guarulhense passa 
a ser tratado como prioridade 
nacional por todos os órgãos 
envolvidos nos trabalhos, 
que já estão adiantados no 
âmbito municipal.

O novo hospital, que irá 
dobrar a capacidade de aten-
dimento ao público entre 
zero e 17 anos, deve ocupar 
uma área da prefeitura na 
rua Claudino Barbosa, onde 
hoje funciona uma garagem 
municipal. Serão 150 leitos, 
entre internação e apoio, 

incluindo áreas novas e es-
pecíficas para traumas, por 
exemplo. O complexo tam-
bém contará com setores 
exclusivos para pacientes 
que se encontrem em obser-
vação ou internação, que se-
rão separados em razão do 
sexo e da idade.  

Atualmente, o Hospital 
Municipal da Criança e Ado-
lescente, único público exclu-
sivamente infantil em toda a 
região do Alto Tietê, funcio-
na em um prédio alugado na 
região central, com apenas 
74 leitos. A prefeitura gasta, 
somente em aluguel, R$ 76 
mil por mês, além do custeio 
estimado em aproximada-
mente R$ 3 milhões por mês.  

O projeto guarulhense 
do HCGru, que deve servir 
de exemplo para o governo 
federal utilizar em todo o 
Brasil, contará com a atuação 
do BNDES, que desenvolve-
rá os estudos de viabilida-
de, fornecendo os subsídios 
necessários para a formata-
ção do projeto de concessão 
na modalidade de parceria 
público-privada, sem custo 
para o município. O futuro 
parceiro privado ficará res-
ponsável pelo investimento 
em infraestrutura, realizan-
do as obras, adquirindo os 
equipamentos e materiais 
necessários para a operação 
do complexo e atendimento 
aos pacientes.

FOTO: LUCAS DANTAS
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
entrega hoje, às 10h, o Res-
taurante Popular Coma Bem 
- Pimentas, localizado na 
Vila Zanardi,  região dos Pi-
mentas. Esta será a terceira 
unidade municipal que ser-

O hospital
- Estrutura: construção em formato horizontal
- Endereço: rua Claudino Barbosa, 709, esquina com a rua Madalena s/nº, Macedo
- Leitos: 150 nas clínicas médica, cirúrgica, psiquiátrica e ortopédica, divididos em leitos 

de emergência, enfermaria, UTI, centro cirúrgico e hospital-dia.
- Apoio ambulatorial: 22 especialidades e cirurgias eletivas, incluindo apoio diagnóstico 

com ressonância, tomografia, ultrassonografia, nasolaringoscopia e raio X.

virá almoço ao preço de R$ 
1 à população.
Além do Coma Bem-Pimen-
tas, a prefeitura possui o Res-
taurante Popular Coma Bem 
Zilda Arns, no Macedo, e o 
Restaurante Popular Coma 

Bem Josué de Castro, no Ta-
boão. Eles oferecem refeições 
com qualidade nutricional a 
custo baixo, atendendo es-
pecialmente às pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.
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NVRSCAP
ESPIRITOSO
OTHONBASTOS

RSLSRS
UMCARTOLA

IMPRUDENCIA
ETAOLANA
NRAIGF
TEOLOGICAS
ICVIFTT
SARACOTEIO
TEROSDC

CARCERARIOS
SÃOSSALSA

Substituta
do barban-
te em em-
balagens

Advérbio
de tempo
(Gram.)

Entidade
invocada

pelo
médium

Índice de
acidez ou
basicida- 
de (Quím.)

Raduan
Nassar,
escritor
paulista

Capitão
(abrev.)

A mais
antiga

forma de
comércio

Significa
"Real", 
em RAF

Chapéu
usado em
shows de
mágica

Prefixo das
rodovias
estaduais
gaúchas

Designação
técnica da

"pilha
palito"

O ipê
verde, 
por sua 

ocorrência

Pedro (?)
Cabral:

descobriu
o Brasil

(?) Cañas,
cantora 

de "Escon-
derijo"

Tema
médico de
revistas

femininas

Ingrid 
Guimarães,

atriz
goiana

Presente,
em inglês

Santo
(abrev.)

Soldado
novato
(pop.)

Critério de
classifi-
cação de
cervejas

Membro
da câmara
municipal

Machuca-
do, em
inglês

Estácio de
(?): fundou
o Rio de
Janeiro

(?) e
salvos:
ilesos

Gênero
musical 
de Ricky
Martin

Círio de Nazaré 
(PA) e Lavagem do

Bonfim (BA)
Iludido (fig. pop.)

Canais corporais por onde 
circula líquido orgânico 

originado
do sangue 

Iker Casillas, 
goleiro espanhol 

Cargueiros e
transatlânticos

Integrantes de um
conjunto musical

Número
(?): o 1º
colocado

O Tibério 
de

"Carce-
reiros"
(TV)

Causa de
acidentes 
no trânsito

Interjeição
de espanto

Questões
(?): abran-
gem a na-
tureza de
Deus e a

existência
dos anjos

Ás, em
inglês
Anuro 

comestível

Caracte-
rística da
dança da
Globeleza

Os estabe-
lecimentos
como as
peniten-
ciárias

3/ace. 4/edil — gift — sore. 5/salsa.

ÁRIES: Para dirigir-se aos ciclos mais atípicos carecerá de 
considerável veemência. Aliado a este fato perceberá do 
Sol uma fundamental colaboração.

TOURO: Inúmeros propósitos ligados a você irão se 
efetivar por causa da sua sagacidade. Um sucesso estará 
ligado as suas virtudes sociais. 

GÊMEOS: Poderá apresentar com genuinidade tudo 
o que for necessário e estiver no âmago do seu 
sentimento.

CÂNCER: Uma notável rebentação de elementos psico-
lógicos pretende emperrar a evolução das suas emoções, 
fazendo com que fi que desconexo. 

LEÃO: Passará o dia muito bem fortalecido com maior 
possibilidade de destronar certa resistência contra o seu 
ímpeto. 

VIRGEM: A força pulsante das suas opiniões tendem 
a colidir com o seu caminho para um grande sucesso. 
Júpiter será um problema agora.

LIBRA: Algumas das suas habilidades provirão de forma 
a lhe empoderar uma confi ança substancial. Do Sol as 
vibrações virão fracas.

ESCORPIÃO: Você destina-se a reconhecer mais apego 
do que o habitual para este robusto signo. Muitos senti-
mentos lhe tocarão fortemente.

SAGITÁRIO: Abandonar o espírito astutamente divertido 
será importante para uma nova onda de superação na 
sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Nada de pessimismo nesse dia, precisar 
crer mais no seu potencial de reorganização e buscar 
alguns aliados. 

AQUÁRIO: Tende esperar as coisas mais concretas 
acontecerem, eliminando as possibilidades de atingir 
uma meta.

PEIXES: Tristeza pode fazer parte hoje da sua vida, 
alguma melancolia pode até ser boa, mas em excesso te 
prejudicará, por causa de Mercúrio. 
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Prefeitura entrega 1.450 kits com máscaras 
em comunidades de Cumbica e Pimentas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
tregou nesta segunda-feira 
(22) 750 kits de máscaras 
de pano na comunidade do 
Vermelhão, no Pimentas. A 
ação faz parte do programa 
Máscaras pela Vida, que na 
última quinta-feira (18) con-
templou duas comunidades 
de Cumbica, a Barra de São 
Miguel e a da rua Irdi, com 
a distribuição de outros 700 
kits (compostos de duas más-
caras, um sabonete e um fo-
lheto com orientações sobre 

a prevenção à covid-19, sendo 
que em 250 havia também ál-
cool em gel 70%).

Lançado em abril, o pro-
grama já benefi ciou 39 co-
munidades em diversas regi-
ões da cidade. Seu objetivo é 
estimular o uso de máscaras 
de tecido em toda a popu-
lação do município que em 
algum momento precisa sair 
às ruas e ainda fornecer o 
equipamento aos moradores 
em extrema vulnerabilidade 
social em comunidades.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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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

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
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