
Guti inaugura UPA Taboão 
benefi ciando 140 mil pessoas
Nova unidade foi construída no antigo espaço do PA Paraíso e funcionará 24h por dia oferecendo assistência em clínica médica, 
pediatria, odontologia e ortopedia; esta é a terceira UPA entregue pela atual gestão em menos de quatro anos Pág. 4
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Decotelli deixa MEC 
após revelações de 

falsidades em currículo

Prefeitura adapta 
festa junina e realiza 

arraiás online
Cidade Pág. 7
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia A unidade está impecável. Agora de fato conseguiremos 

atender da melhor forma possível o cidadão 
guarulhense”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+0,27%
R$ 5,44

-0,71%
95.055

+1,06%
R$ 6,13

Município tem 8.983 casos confirmados de 
covid-19 e 650 mortes, aponta Saúde
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GCM e Polícia Civil realizam operação conjunta 
e prendem três por tráfi co de drogas
Pág. 5
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GUARULHOS - Na Vila Galvão está um importante cartão-postal da cidade: o Lago dos Patos

CEU Ponte Alta prepara 
viagem online por 16 países

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

Okuma convida Franklin Jones, ator, di-
retor e produtor cultural e juntos fazem 
uma abordagem estética e conceitual de 
artivismo, enquanto movimento oriundo 
dos coletivos para problematizar ques-
tões sociais. Em meio a um universo de 
inúmeras linguagens, o encontro recupe-
ra a trajetória de Franklin como integran-
te do grupo Populacho e participante do 
Movimento de Teatro de Rua das cidades 
de São Paulo e Guarulhos.

A ação integra o trabalho de acompa-
nhamento a distância feito pelos 25 fun-
cionários das duas unidades aos idosos 
assistidos pelo serviço da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social. Eles 
são monitorados semanalmente por tele-
fone ou WhatsApp como forma de forta-
lecer vínculos e promover atividades que 
os tranquilizem, gerem bem-estar e os es-
timulem a permanecer ativos.

A combinação entre arte e ativismo é 
o tema do próximo encontro do II Semi-
nário História(s) da Arte e da Cultura em 
Guarulhos, que acontece nesta quinta-fei-
ra (2), às 20h. Iniciativa da prefeitura por 
meio da Secretaria de Cultura e do Arquivo 
Histórico Municipal, o evento é transmitido 
online pela fanpage do Arquivo Histórico 
no Facebook (https://www.facebook.com/
arquivohistoricogru/).

Nesse encontro, o mediador André 

O Papo de Plateia Live desta quarta-
-feira (1º), às 20h, discute a relação dos 
músicos com a venda de seu trabalho e as 
estratégias encontradas por instrumentis-
tas para abrir espaço no mercado profis-
sional. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura, o even-
to é transmitido pelas redes sociais das 
orquestras de Guarulhos no YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/ojmguarulhos/) 
e no Instagram (https://www.instagram.

Os idosos assistidos pelas duas unida-
des do Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Guarulhos já estão se preparando 
para participar da festa julina virtual. Eles 
têm até quinta-feira (2) para encaminhar 
fotos e vídeos para os funcionários que os 
monitoram semanalmente. Todo o mate-
rial recebido irá compor um vídeo com a 
participação dos assistidos pelos CCIs, que 
será exibido via internet no dia 15 de julho.

Artivismo é tema do Seminário de Arte e Cultura desta quinta-feira

Papo de Plateia aborda a relação entre música e empreendedorismo

Idosos dos CCIs se preparam para a festa julina virtual

com/orquestra.em.casa/).
Para esse encontro, o maestro Emiliano 

Patarra convida o maestro Edilson Ventu-
relli, a pianista Karen Fernandes e o baríto-
no Marcelo Ferreira, profissionais que pos-
suem larga experiência e carreira musical 
consolidada. Em um cenário de debate so-
bre o tema O Músico como Empreendedor, 
mediador e convidados conversam sobre o 
funcionamento dos principais editais e leis 
de fomento e incentivo à cultura no país, 
ferramentas bastante utilizadas no campo 
da produção cultural.

“Preparar para a deco-
lagem. Está permitido o 
uso de telefones celulares, 
notebooks, aparelhos que 
reproduzem músicas e ví-
deos, imaginação, fantasia 
e cultura geral”. A equipe 
do CEU Ponte Alta convi-
da a todos para uma via-
gem internacional, partindo 
nesta quarta-feira (1º) do 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos para um mundo 
de descobertas e diversão 
passando por 16 países.

Sem sair de casa, cada 
viajante vai poder acompa-
nhar pelo Facebook ou gru-
pos de WhatsApp o diário 
de bordo do piloto Marcelo 
de Oliveira, coordenador de 
Programas Educacionais do 
CEU Ponte Alta, e das comis-
sárias Wiliana Barbosa San-
tana, professora de inglês, 
e Giselli Câmara, professora 
de espanhol. Serão fotos, ví-
deos, textos e links com in-
formações em três idiomas 
sobre dezenas de países vi-
sitados virtualmente.

O projeto Viagem ao 
Mundo em 30 Dias nasceu 
da necessidade de oferecer, 
aos 3 mil alunos inscritos em 
cursos do CEU Ponte Alta, 
atividades lúdicas e educati-
vas nesse momento em que 

as unidades estão fechadas 
devido às medidas de distan-
ciamento social. Qualquer 
pessoa pode embarcar nessa 
viagem pelo grupo no Face-
book do CEU Ponte Alta (ht-
tps://www.facebook.com/
groups/1621876164529372) 
e compartilhar as experiên-
cias diárias para sua rede de 
amigos.

Da mesma forma que o 
romance de aventura escrito 
pelo francês Júlio Verne, A 
Volta ao Mundo em 80 Dias, 
o diário de bordo do CEU 
Ponte Alta vai respeitar os 
fusos horários de cada lugar, 
dias/horas de viagem e tem-
po de estadia e visitação. Do 
dia 1º a 31 de julho, a aventura 
virtual vai mobilizar crianças, 
jovens e adultos.

O roteiro da viagem tem 
início partindo do CEU Ponte 
Alta, seguindo para o Aero-
porto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos e para os 
seguintes países: Argentina, 
Uruguai, México, Nova York/
USA, Toronto/Canadá, Lon-
dres/Inglaterra, Paris/Fran-
ça, Holanda, Genebra/Suíça, 
Madri/Espanha, Lisboa/Por-
tugal, Frankfurt /Alemanha, 
Líbano, Sidney/Austrália, 
Auckland/Nova Zelândia e 
Santiago/Chile.
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Bolsonaro aceita pedido de demissão de Decotelli Postergado reajuste de tarifa de 
pedágios das rodovias paulistas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro aceitou ontem 
a carta de demissão de Car-
los Alberto Decotelli, nomea-
do ministro da Educação na 
semana passada. Depois de 
seu currículo ter sido ques-
tionado por universidades 
estrangeiras e pela Fundação 
Getulio Vargas, o governo 
pediu que o economista dei-
xasse o cargo para qual nem 
chegou a ser empossado. Ele 
ficou cinco dias como minis-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) poster-
gou a atualização contra-
tual anual das tarifas de 
pedágio para a maioria das 
rodovias estaduais paulis-
tas para daqui quatro me-
ses, conforme publicado 
ontem no Diário Oficial do 
estado.

O reajuste deveria en-
trar em vigor hoje, confor-
me estabelecido em con-
trato de concessão válido 
para as rodovias das três 
primeiras etapas do Progra-
ma de Concessões Rodoviá-
rias. O adiamento também 
contempla as praças de 
pedágio da concessionária 
Entrevias, que teria atuali-
zação em 06 de julho.

Apesar de reconhecer 
a legitimidade do reajuste 
tarifário, a postergação leva 

em consideração o cenário 
de estado de calamidade 
pública, conforme Decre-
to 64.879 de 20 de março 
de 2020, em razão da pan-
demia provocada pela co-
vid-19, e mantém inaltera-
do os valores das tarifas em 
vigor desde julho de 2019.

A data de reajuste das 
praças de pedágio da con-
cessionária ViaPaulista, 
que ocorre em 23 de no-
vembro, permanece inal-
terada. As cinco praças do 
sistema remanescente da 
concessionária Centrovias 
e, atualmente, adminis-
tradas pela concessionária 
Eixo-SP, também não terão 
alteração, pois já tiveram 
suas tarifas calculadas em 
outro processo, cujos valo-
res estão em vigor desde 15 
de maio deste ano, no iní-
cio da nova concessão.

tro da Educação, o terceiro de 
Bolsonaro em 1 ano e meio 
de governo.

O secretário-executivo do 
MEC, Antonio Vogel, tam-
bém foi à sede do Executi-
vo, mas negou que estivesse 
indo falar com o presidente. 
O governo não anunciou ain-
da o substituto de Decotelli e 
analisa vários nomes.

Apesar de a nomeação ter 
sido publicada em Diário Ofi-
cial da União na quinta-feira 

(25), Decotelli ainda não ti-
nha poder para despachar. 
Ele já frequentava o MEC e 
preparava mudanças na pas-
ta, mas, oficialmente, os atos 
só teriam validade após a as-
sinatura do termo de posse. 
A cerimônia estava prevista 
para esta terça-feira, mas foi 
cancelada na segunda após a 
revelação de inconsistências 
no currículo do ministro.

A gota d’água foi a nota 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), divulgada na noite de 
segunda-feira, informando 
que Decotelli não foi pesqui-
sador ou professor da insti-
tuição. Bolsonaro ficou irri-
tado ao saber de mais uma 
incoerência no currículo do 
indicado, que já teve douto-
rado e pós-doutorado ques-
tionados por universidades 
estrangeiras e é acusado de 
plágio no mestrado. O gover-
no então passou a pressioná-
-lo para que apresentasse 
uma carta de demissão.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

NÃO DÊ PASSAGEM PARA O

CORONAVÍRUS Para
sua proteção use 
sempre máscara

no transporte
coletivo.

facebook.com/guarupass
www.guarupass.com.br
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Guarulhos ganha mais uma UPA, a terceira em menos de quatro anos

Cidade tem 8.983 casos confirmados de covid-19 e 650 mortes

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Começou a funcio-
nar ontem a UPA Taboão, que 
foi construída no antigo espaço 
do PA Paraíso. Ela, que é a quar-
ta unidade de pronto-atendi-
mento do município e a terceira 
entregue pela atual gestão, será 
administrada pelo Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento da 
Administração Hospitalar.

O serviço vai funcionar 24 
horas por dia, sete dias por se-
mana, beneficiando mais de 
137 mil pessoas que moram 
na região. Assim como as de-
mais UPAs, ela segue projeto e 
padrão do Ministério da Saúde. 
Com mais de 1.400 m² de área 
construída, a nova unidade con-
tará com um total de 21 leitos de 

observação, ou seja, nove a mais 
do que disponibilizava o PA, e 
201 colaboradores, dentre eles 
aproximadamente 40 médicos.

Serão sete leitos masculi-
nos, quatro femininos, quatro 
infantis, quatro de urgência 
e emergência e mais dois de 
isolamento. A UPA Taboão ofe-
recerá assistência em clínica 
médica, pediatria, odontologia 
e também em ortopedia, que 
antes não havia, bem como 
realizará exames laboratoriais, 
eletrocardiograma e raio X di-
gital e odontológico.

“A unidade está impecável. 
Agora de fato conseguiremos 
atender da melhor forma possí-
vel o cidadão guarulhense não 
só nos casos de coronavírus, 
mas sim as necessidades de 
toda a população”, afirmou o 
prefeito Guti.

“Teremos várias especiali-
dades que darão todo o apoio 
para o primeiro atendimento e, 
se o paciente necessitar, poderá 
ser transferido para os nossos 
hospitais”, destacou o secretário 
de Saúde, José Mario Clemente.

FOTOS: NICOLLAS ORNELAS

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294 - COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31 de Julho de 2020, às 15 horas, na 
sede social da Companhia à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: I. Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; II. Proposta do Conselho de 
Administração sobre a não distribuição de dividendos; III. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o 
Conselho de Administração e Diretoria; O percentual mínimo da participação do capital social votante necessário à requisição do sistema de voto 
múltiplo é de 5%, em conformidade com a Instrução Normativa CVM no 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Estão à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2019: I. Relatório da administra-
ção; II. DemonstraçõesFinanceiras; III. Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; IV. Proposta do Conselho 
de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. Ficam suspensas as transferências de ações 5 dias antes da data da 
Assembléia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser repre-
sentados na Assembléia por procuradores constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de 
mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembléia, aos cuidados do Diretor de Relações com 
Investidores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão utilizar o 
procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente com os demais documentos a 
serem discutidos na assembléia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da data da assembleia, por meio da instituição finan-
ceira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações 
relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição  
na sede social da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br). Guarulhos, 30/06/2020.

Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.

Investimento
A transformação do PA 

Paraíso em UPA foi custeada 
com recurso federal de 2008 
no montante de R$ 1,9 milhão, 
mais contrapartida de R$ 223,1 
mil da prefeitura, totalizando 
um investimento de R$ 2,1 
milhões. Na época, a verba era 
destinada à reforma de duas 
unidades: PA Paraíso e PA São 
João. Como esta última tam-
bém foi convertida em UPA, 
a Secretaria da Saúde solicitou 
ao Ministério da Saúde, em 
2014, autorização para utilizar 
integralmente o recurso na re-
forma e transformação do PA 
Paraíso em UPA.

Estrutura física
Na nova unidade foram criados setores que não existiam no PA Paraíso, como duas salas para 

classificação de risco, vagas para desembarque de idosos e pessoas com necessidades especiais, 
além de outra para carga e descarga, uma vaga de ambulância coberta e exclusiva, fraldário e ves-
tiário para pacientes na sala de raio X. Terá ainda uma moderna recepção com 70 lugares, sala de 
espera próxima dos consultórios com 12 assentos, além de sanitários para pessoas com necessida-
des especiais.

No total, a planta da UPA Paraíso ganhou 220,31 metros quadrados de área construída, garan-
tindo maior conforto aos usuários, com organização do fluxo interno de pessoas e, consequente-
mente, melhores condições de trabalho aos profissionais da área. Serão quatro consultórios, sendo 
um de odontologia e outro para assistência social, sala de medicamentos e reidratação com capaci-
dade para realizar sete atendimentos simultâneos e setor de inalação que poderá prestar assistência 
para dez pessoas concomitantemente. A estrutura física da nova UPA ainda contará com salas de 
curativo e sutura, de gesso, de coleta de exames, setor administrativo e farmácia para dispensação 
de medicamentos com sala anexa para armazenamento do estoque e guarita de segurança, o que 
também não havia no PA Paraíso. Durante a reforma, o prédio ainda passou por uma revisão com-
pleta de todas as instalações elétricas, hidráulicas e de gases medicinais.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta terça-feira 
(30) Guarulhos tem no acumu-
lado 8.983 casos de covid-19 e 
650 mortes, segundo o Bole-
tim Epidemiológico atualiza-
do pela Secretaria Municipal 
da Saúde. Com isso a taxa de 
letalidade da doença está em 
7,2% na cidade. Quinze óbitos 
seguem em investigação

No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) há cin-
co pessoas a mais internadas 
do que o registrado no dia 
anterior. São 61, sendo 16 em 
UTI, 42 em enfermaria e três 
em observação. Além disso, 
outros quatro pacientes rece-
beram alta, um foi transferi-
do e lamentavelmente outros 

dois foram a óbito.
A ocupação dos leitos muni-

cipais de UTI para tratar pacien-
tes com suspeita ou confirma-
ção de covid-19 está em 60,2% e 
a de enfermaria em 79,3%. Mais 
informações sobre o combate ao 
coronavírus podem ser encon-
tradas no site www.guarulhos.
sp.gov.br/coronavirus.

O pedido foi aprovado na 
ocasião com a recomendação 
de ajustes no plano de traba-
lho, sendo que todos eles foram 
cumpridos pela Prefeitura, con-
dição que habilitou o municí-
pio a licitar e realizar as obras 
no local. Com a transformação 
do PA Paraíso em UPA, Guaru-
lhos poderá pleitear junto ao 
Ministério da Saúde a habilita-
ção da unidade para que possa 
receber verba de até R$ 300 mil 
por mês a título de custeio do 
serviço. Se aprovada, a despesa 
que antes era paga exclusiva-
mente pelo município passará 
a receberá suporte federal.
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Queda de registros de violência contra 
a mulher pode não refletir a realidade

GCM e Polícia Civil realizam operação 
conjunta e prendem três por tráfico de drogas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Mapa da Vio-
lência contra a Mulher 2020, 
documento divulgado pela 
Prefeitura de Guarulhos por 
meio da Subsecretaria de Po-
líticas para Mulheres mostra 
que de janeiro a abril de 2020 
foram registrados em Guaru-
lhos 2.197 boletins de ocor-
rência de violência contra a 
mulher. No mesmo período 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As inspetorias de 
Patrulhamento Tático (Romu) 
e de Patrulhamento com Cães 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos e poli-
ciais civis do 9º DP realizaram 
nesta segunda-feira (29) mais 
uma Operação Saturação, des-
ta vez nos bairros Parque São 
Domingos, Parque Mikail, Ta-
boão, Vila União e Jardim Mu-
nira, além da Praça Oito de De-
zembro. Três homens foram 
presos por tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento 
no bairro do Taboão o grupo 
deteve dois indivíduos em fla-
grante pela prática do tráfico 
de entorpecentes. Com os ho-
mens foram encontradas 159 
porções de cocaína e R$ 240. 
Diante dos fatos, a equipe 
conduziu os indivíduos ao 9º 
Distrito Policial. O delegado 
tomou ciência do ocorrido e 
elaborou Boletim de Ocorrên-
cia por tráfico de drogas.

Em patrulhamento pelo 

Parque São Domingos o gru-
po fez outra detenção por 
tráfico de drogas. Um indi-
víduo foi preso em flagrante 
com 300 porções de cocaína 
e conduzido ao 9º Distrito Po-
licial. No local, a autoridade 
elaborou Boletim de Ocorrên-
cia por tráfico de drogas, de 
acordo com o artigo 33 da lei 
penal, que prevê as diversas 
condutas que caracterizam o 
crime de tráfico.

de 2019 este número era de 
2.604 e, em 2018, 2.720. 

A diminuição no número 
de registros em delegacias do 
município não quer dizer, in-
felizmente, que a incidência 
de casos diminuiu. A sub-
secretária da pasta, Jeniffer 
Cristini, explica que esta 
queda é sinal de alerta. “Mui-
tas mulheres estão passando 

mais tempo em casa, uma 
convivência forçada pela 
necessidade de isolamento 
social. Sendo assim, não con-
seguem sair para realizar a 
denúncia ou pedir ajuda para 
algum conhecido ou órgão 
responsável”, explicou. 

A prefeitura reforça a 
orientação de que violência 
contra a mulher é crime e 
deve ser denunciada. Mulhe-
res que estiverem buscando 
ajuda ou orientação podem 
entrar em contato com a Casa 
das Rosas, Margaridas e Be-
ths pelos números 2469-1001 
ou 2441-0019, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Também existe a possibili-
dade de realizar um boletim 
de ocorrência de violência do-
méstica de forma online, pelo 
link https://www.delegaciae-
letronica.policiacivil.sp.gov.
br/ssp-de-cidadao/home.

FOTO: LUCAS DANTAS

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

E é nestas condições que o governo 
estadual e, por consequência, os mu-
nicipais pretendem expor nossas(os) 
trabalhadoras(es) da Educação e 
nossas crianças e jovens?

Amontoá-las em salas de, no má-
ximo, 12 metros quadrados (quando 
grandes), jogando-as à própria 
“autonomia protetiva”?

Pior ainda expor nossos bebês a 
uma distância tênue de sua própria 
morte, uma vez que, por maior que 
seja a atenção voltada a eles, seu con-
tato e suas relações se estabelecem 
essencialmente através do toque. 

DEFENDEMOS A VIDA! NÃO AO MASSACRE NA EDUCAÇÃO!
No momento em que nosso País 

ultrapassa a marca de 50 mil mor-
tes de PESSOAS por Covid-19, 
quando o País registra mais de 1 
milhão de PESSOAS contamina-
das pelo vírus, que continua em 
ascendência no mundo inteiro, 
somos surpreendidos por uma 
coletiva de imprensa do governa-
dor de São Paulo sobre “PLANO 
DE RETOMADA DA EDUCAÇÃO”.

Diante deste cenário catastrófi-
co e do anúncio premeditado do 
que pode ser o maior MASSA-
CRE ESTUDANTIL da história 
do mundo, nós, do STAP, nos 
manifestamos, de maneira irredutível, contrários a esta barbárie.

É do conhecimento de todos a precariedade do atendimento nos equipamentos 
de saúde, muito em razão do descaso na preservação do SUS e ainda por conta 
da falta de interesse do poder público em criar uma política eficaz de combate à 
pandemia do coronavírus. 

DEFENDEMOS A VIDA! NÃO AO MASSACRE NA EDUCAÇÃO!
No momento em que nosso País 

ACESSE NOSSO SITE

www.stapguarulhos.org.br 
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos 
Avenida Esperança, 840,Vila Progresso, Guarulhos, SP. Telefone 2468.2607. Email sindicato@stapguarulhos.org.br

 SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
servidores.deguarulhos

Não há, neste momento, possibilidade de se retornar aos “amontoados escolares”
 já tão condenados e combatidos em tempos anteriores, piorados agora. Entendemos 

que o momento é de cuidar e preservar o maior número de vidas que pudermos 
e logo ali, num futuro próximo, com a pandemia controlada e uma vacina para

 combater este que é o maior inimigo humano deste século, retornaremos.

PROTEÇÃO COLETIVA - Acima de tudo, a vida dos alunos, professores e demais Servidores da Educação

Foto: Camila Rhodes/S
ecretaria da E

ducação



6 Quarta-feira, 1º de julho de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta 
terça-feira (30) no Amazonas 20 mandados de 
busca e apreensão e oito de prisão temporária 
de investigados por fraude e superfaturamento 
nas ações de combate à pandemia do novo 
coronavírus no estado. A ação investiga compras 
superfaturadas de respiradores, direcionamento 
na contratação de empresa, lavagem de dinheiro e 
montagem de processos para encobrir os crimes 
que teriam sido praticados com a participação 
direta do governador do estado, Wilson Lima. 

Um teste global concebido para analisar 
se os remédios antimalária hidroxicloroquina e 
cloroquina podem evitar infecções da covid-19 
deve recomeçar depois de ser aprovado por 
agências reguladoras do Reino Unido.  A Agência 
Regulatória de Remédios e Produtos de Saúde 
tomou a decisão a respeito do que é conhecido 
como teste Copcov depois que outro teste 
britânico de hidroxicloroquina mostrar que o 
remédio não oferece benefícios no tratamento de 
pacientes já infectados com covid-19.

ANOTE

A pandemia do covid-19 obrigou a 
novos e visíveis comportamentos 
sociais tomados pela preocupação

A MP 945/20, que dispôs de medi-
das temporárias durante a pandemia 
no âmbito do setor portuário, conside-
rando que o Órgão Gestor de Mão de 
Obra (OGMO) é responsável pela escala 
de trabalhadores avulsos, determinou 
a proibição de escala de trabalhadores 
com sintomas de Covid-19 e dos traba-
lhadores com idade igual ou superior a 
60 anos, além de gestante, lactante ou 

trabalhadores que apresentem risco em 
razão de doença que menciona (art. 2º).

A questão é de saber se a proibição 
ao OGMO de escala de trabalho ofende 
direitos individuais fundamentais do 
trabalhador portuário, em especial a 
liberdade ao trabalho assegurada como 
um dos direitos sociais no art. 6º da 
Constituição Federal. Em palavras ou-
tras, se o momento emergencial de saú-
de pública permitiria à União medidas 
de proteção ao grupo de vulneráveis a 
ponto de excluir de modo temporário o 
exercício profi ssional.

A pandemia do covid-19 obrigou 
a novos e visíveis comportamentos 
sociais tomados pela preocupação ou 
medo. As relações trabalhistas foram 
afetadas diretamente quer do ponto de 
vista econômico, com encerramento ou 
paralisação de empresas e perdas de 

importantes postos de trabalho, levan-
do ao desemprego crescente. Também 
naquelas atividades essenciais ou que 
se ajustaram à adequação do momen-
to, com redução de salário e jornada ou 
suspensão do contrato de trabalho a in-
certeza está presente.

Para dar conta da emergência de 
saúde pública foi aprovada a Lei nº 
13.979/20 que, dentre outras recomen-
dações trata do isolamento de pessoas 
doentes ou contaminadas e da quaren-
tena com separação de pessoas suspei-
tas de contaminação. Ainda assegura 
a lei (art. 3º) “o respeito à dignidade, 
aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamen-
to Sanitário Internacional...” (Decreto 
10.212/20). Para o fi m de expandir a 
garantia de cuidados pessoais com a 
saúde as ausências ao trabalho moti-
vadas pelo coronavírus as faltas tanto 
no serviço público como nas atividades 
privadas passaram a ser justifi cadas.

Os cuidados nas atividades laborais 
caminharam até aqui em dois alicerces: 
(i) manutenção do emprego e da renda 
e (ii) preservação da saúde dos trabalha-
dores, evitando riscos de contaminação 
e isolando a população com vulnerabili-
dade, dentre eles aqueles trabalhadores 
com mais de 60 anos e gestantes.

Frise-se que, assim como outros di-
reitos chamados fundamentais, o direi-
to ao trabalho não é absoluto e não são 
poucos os exemplos que o direito do 
trabalho impõe restrições legais quanto 
à pessoa ou condições de trabalho em 
vista da proteção da saúde dos empre-
gados. Da mesma forma, o direito à 
saúde, garantido pela Constituição, é 
pretensioso na expectativa que gera e o 
Estado seja onde for, encontra difi cul-
dades na sua efetivação. Assim, resta ao 
direito da saúde estabelecer normas de 
proteção e de saúde pública de natureza 
coletiva mesmo que, em nome do bem 
jurídico da proteção da vida, exclua, tal 
como no caso, grupos de vulnerabili-
dade e que poderiam comprometer a 
própria saúde e dos demais com que 
convive.

Direito ao trabalho e liberdade 
ao trabalho em tempos de 
calamidade pública

PONTO
DE VISTA

advogado e professor 
da PUC-SP e FGV

PAULO SERGIO JOÃO
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Ação conjunta entre prefeitura e Sabesp 
garante recapeamento na área central

Reunião virtual sobre lei de auxílio emergencial 
tem foco nos espaços culturais do município

População atendida pelos Cras Centenário, Nova Cidade e 
Marcos Freire pode retirar cestas básicas a partir de quinta

Prefeitura adapta festa junina e realiza arraiás online

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre prefeitura e Sabesp está 
melhorando a infraestrutura 
de ruas e avenidas em todas as 
regiões da cidade. Desta vez, o 
trabalho beneficia nove ruas 
do Jardim Paraventi e do Jar-
dim Testai, na região central. 
As vias já receberam interven-
ções da companhia estadual, 
como a troca ou a colocação 
de tubulações de água, redes 
coletoras de esgoto e ramais 
de água antes de receber o re-
capeamento. O gerenciamento 
dos trabalhos está por conta 
da Secretaria de Obras.

Os trabalhos de recapea-
mento já foram iniciados no 
Jardim Paraventi com a fresa-
gem (retirada de pavimento 
antigo) de algumas vias e em 
outras com a colocação da capa 
asfáltica. Os serviços estão sen-
do executados nas avenidas 
Corypheu de Azevedo Mar-
ques (3 mil m²) e Barber Greene 
(9 mil m²) e nas ruas Ilha das 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de fortalecer e preparar o setor 
cultural para o recebimento do 
auxílio emergencial, a Prefeitu-
ra de Guarulhos, por meio da 
Secretaria de Cultura, realiza 
nesta quinta-feira (2), às 14h, 
mais um encontro virtual, des-
ta vez com gestores de espaços 
culturais da cidade. Sancionada 
pela Presidência da República 
na noite da última segunda-
-feira (29), a Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc garante a 
destinação de um total de R$ 
3 bilhões a estados e municí-
pios para pagamento de renda 
emergencial a profissionais da 
cadeia do setor cultural, dentre 
os quais artistas, produtores e 
técnicos, entre outros.

A pauta do encontro desta 
quinta-feira abordará o subsí-
dio mensal para manutenção 
de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperati-
vas, instituições e organizações 
culturais comunitárias que 
tiveram as suas atividades in-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Famílias benefi-
ciárias do programa Alimento 
Solidário que moram na região 
Pimentas atendidas pelos Cen-
tros de Referência da Assistên-
cia Social (Cras) Centenário, 
Nova Cidade e Marcos Freire e 
não receberam em casa as ces-
tas do programa por estar com 
o endereço desatualizado no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) devem 
retirá-las a partir desta quinta-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mesmo em tem-
pos de isolamento social, a pre-
feitura, através da Secretaria 
de Esporte e Lazer em parce-
ria com a Escola 360, realizará 
dois arraiás online. O primeiro 
acontece nesta sexta-feira (03) 
a partir das 18h30, através do 
aplicativo Google Meet.

O evento contempla os alu-

terrompidas por força das me-
didas de isolamento social.

Para participar da reunião 
virtual os interessados devem 
encaminhar e-mail para a Divi-
são de Planejamento e Políticas 
Culturais da Secretaria de Cul-
tura, no endereço grucultura@
gmail.com, informando nome 
completo e número de celular 
com WhatsApp para contato. 
Um e-mail de resposta com o 
link do encontro virtual será 
encaminhado confirmando a 
participação.

-feira (02) até sábado (04), das 
9h às 16h, no CEU Pimentas.

O programa beneficia 
36.220 famílias inscritas no 
CadÚnico com renda de até R$ 
89 por pessoa. Para a retirada 
da cesta básica é necessário 
comparecer ao CEU Pimen-
tas com documento com foto, 
o respectivo NIS (Número de 
Identificação Social), além de 
fazer o uso de máscara de pro-
teção. Álcool em gel será distri-

nos matriculados nas aulas de 
ballet e jazz dos Núcleos EPG 
Siqueira Bueno, CEU Pimen-
tas e Ginásio Paschoal Tho-
meu, da Iniciação Esportiva. 
“Diversas coreografias referen-
tes a festas juninas serão feitas 
e, claro, a tradicional quadri-
lha, preparada com muito ca-
rinho”, conta a professora Ma-

Flores (1.000 m²), Vitor Costa 
(5,2 mil m²), Vicente Paiva (3,2 
mil m²), Joracy de Camargo 
(2,8 mil m²) e Paquizeiro (1.000 
m²), além de duas vias do Jar-
dim Testai, as ruas Albina Tes-
tai (1,6 mil m²) e Henrique José 
Testai (2,4 mil m²).

A parceria já levou me-
lhorias para vários locais da 
cidade, como a avenida Odair 

Santaneli, no Parque Cecap, 
as avenidas Paschoal Thomeu, 
Florestan Fernandes, José Ran-
gel Filho e Doutor Arthur Mar-
condes de Siqueira e as ruas 
Dona Catharina Maria de Je-
sus, Orlando Ramos e Doze de 
Junho, todas na região da Vila 
Nova Bonsucesso, além das es-
tradas da água Chata, Munici-
pal e Conceição do Bananal.

FOTO: DIEGO SECCO/PMG
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Na noite da segunda-feira, 
um dia antes de seu prazo 
expirar, a Lei Aldir Blanc foi 
sancionada pela Presidência 
da República quase na ínte-
gra, com alterações apenas 
nas datas de execução. Ela en-
tra em vigor imediatamente.

De acordo com estimativa 
da Confederação Nacional de 
Municípios, Guarulhos deve-
rá receber mais de R$ 8 mi-
lhões para aplicar em ações 
emergenciais no setor cultu-

Mapeamento cultural

Lei Aldir Blanc

riana Freitas.
Já no próximo dia 10 será 

a vez dos alunos da AFO (Ati-
vidade Física Orientada), que 
participam das aulas no Ada-
mastor Centro. Também via 
aplicativo, gincanas, sorteios, 
miss e mister caipirinha, entre 
outras atividades, abrilhanta-
rão a festa.

buído pelos atendentes.
A fim de evitar aglomera-

ções neste período de pande-
mia foram atribuídas senhas 
por ordem alfabética e os be-
neficiários deverão obedecer 
à escala do dia e do horário 
correspondente para a retira-
da da cesta, conforme as listas 
abaixo, sem exceção. As listas 
dos contemplados poderão ser 
verificadas no site da prefeitura 
(www.guarulhos.sp.gov.br).

Além de preparar artistas de rua, músicos, espaços indepen-
dentes, escolas de arte, equipes técnicas de luz e som, dentre 
outros trabalhadores do setor para a implementação da lei no 
município, os encontros virtuais enfatizam a importância do 
mapeamento cultural que vem sendo realizado pela Secretaria 
de Cultura, ferramenta essencial para garantir que o recurso 
possa chegar aos artistas independentes e espaços culturais o 
mais rápido possível. Para preencher o cadastro no mapeamento 
cultural acesse www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural. 
Neste endereço há dois formulários disponíveis para preenchi-
mento, um para os trabalhadores da cultura e outro para os ges-
tores de espaços culturais da cidade.

ral. O recurso é destinado, 
sobretudo, a profissionais da 
área artística não contempla-
dos pelo auxílio emergencial 
liberado pelo governo federal.

Com a sanção da lei, o 
governo federal tem 15 dias 
para fazer o repasse aos mu-
nicípios, que, por sua vez, te-
rão um prazo de até 60 dias 
para destinar os recursos aos 
trabalhadores por meio de 
editais ou fundos munici-
pais de cultura.
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Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Festas

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. e 
gangorra R$ 140, s/ limite de 
horário  96916-8335/96169-
0875

VENDEDOR (A) 
EXTERNO
Para produto de Mdf. 
Pagamento diário. CV para 
WhatsApp (11) 93454-8900
SERRALHEIRO
P/serviços em chaparia, 
solda mig, furacão.
Enviar currículo c/pretensão 
de salário. Somente com 
experiência comprovada.
mcnelsoneletrometalurgica@
gmail.com
TAPECEIRO
com experiência em sofás. F.: 
99885-4535  c/ Eliane 
LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos fs.: 
2468-2662/2229-1732.

Precisa-se

EMPREGOS Relax

SERVIÇOS
PUBLICIDADE LEGAL

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

Vende-se

IMÓVEIS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658

ANUNCIE AQUI  
97380-7685
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VAIA
IANFLEMING
GALPELE

BIODIESELN
LATEARAT
ABOIMUNE
NOSSOEED

HTMLCHARME
EDARBIT
SINTETIZAR
DALIELOA
OVIVISN
PERIEDTS

MEDUSAAÇAI
SITRDRT

BORRACHEIRO

(?) Jazira,
rede de 
TV do
Catar 

Efeito da
falta de
ferro no 

organismo
Combustí-
vel obtido
de óleos
vegetais

Saudação
matinal

comum no
WhatsApp

A
brasileira
proíbe a

eutanásia
"(?) Lar",
clássico 

da Literatu-
ra espírita

Que tem 
resistência

a uma
doença

Linguagem
básica da
internet
(sigla)

Argila
colorida

usada em
pintura

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"

Estratégia
feminina 

de sedução

Diz-se do
militante
do Green-

peace

A "babá 
eletrônica"

Post-(?),
adesivo

para
lembretes

Peça que
forma a

amarra de
navios

Ringo (?),
baterista

dos
Beatles

Lagoa do
(?), postal
de Floria-
nópolis 

Sem
número
(abrev.)

Monstro
mitológico
morto por

Perseu 

Arco, em
inglês

Turíbio
Santos,
músico

brasileiro

Profissio-
nal que

conserta
pneus

Imposto
Territorial

Rural
(sigla)

Mensa-
gem retui-

tada
(abrev.)

Funcionário público
cujos comandos se

sobrepõem à
sinalização das ruas

Principal caracterís-
tica da capa de chuva
Feitio da trajetória do

cavalo no xadrez

Estádio do Náutico, 
em Recife (fut.)

"(?) como um dia 
após o outro" (dito)

Grupo que
incentiva
a reedu-
cação

alimentar

Escritor da
série de

romances 
de espiona-
gem com

James
Bond

Parte do porco 
da qual é feito 

o torresmo
Abandona o recinto

Pôr 
fogo em

Sala
(abrev.)

"Confesso que (?)",
autobiografia 

de Pablo Neruda
Desabar (o prédio)

Dificul-
dade da
pessoa
prolixa

Pintor 
surrealista

do qual
Gala foi 
compa-
nheira,
musa e
modelo 

Fruto 
energético
amazônico

muito
apreciado
por atletas
Hidrogênio
(símbolo)

3/arc. 4/dalí — peri. 5/starr. 10/ian fleming.

ÁRIES: O seu comportamento explosivo poderá por 
vezes nublar as suas decisões, mas no geral irá conseguir 
agir corretamente. 

TOURO: A sua propensão para a adoração por coisas 
além das emoções, neste momento complicado fi cará 
mais evidente. 

GÊMEOS: Se deixar as coisas passarem mais importantes 
para você despercebidas, precisará deixar evidente maior 
os seus pensamentos. 

CÂNCER: Demonstre aquilo que está em evidência para 
você neste momento, não permita que jorrem coisas 
ruins para você. 

LEÃO: Os bons fl uídos que criam uma onda de felicidade 
e tranquilidade podem trazer para você uma tristeza 
neste momento em que você não esperava agora. 

VIRGEM: Você deixará o seu sistema organizacional 
sobrepor as coisas mais interessante para você, isso irá 
aumentar e muito o seu nível stress. 

LIBRA: Observando melhor os seus sentimentos, conse-
guirá as respostas que você estava esperando. Faça de 
todo o possível para atuar com toda a sua paciência.

ESCORPIÃO: Haverá um grande laço de amor voltado 
para a amizade o que estará de acordo com a ideia de 
alimentar-se do elemento Fogo que lhe impulsionará.

SAGITÁRIO: O melhor que pode vir a acontecer com você 
é ter um pensamento muito mais imaginativo agora. Não 
permita que a difi culdade domine a situação. 

CAPRICÓRNIO: Quebre laços com qualquer coisa que 
possa vir a lhe trazer desgraça para você nesta situação 
de alta complexidade com os seus familiares. 

AQUÁRIO: Procure modifi car as suas atitudes diante as 
necessidades que o cercam nesta sua fase. Em Saturno 
algumas coisas mais incômodas virão a lhe afetar.

PEIXES: Irá adquirir tudo o que deseja ser for um pouco 
mais amigável e enérgico em relação as suas caracterís-
ticas elevadas. 

HORÓSCOPO
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PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco
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