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MANIFESTAÇÃO - Vestidos de branco, com máscaras e balões vermelhos, artistas fazem homenagem aos mortos pela covid-19

Inscritos no Enem querem 
prova em maio de 2021

ACONTECE

FOTO: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

patrimônio, o oitavo episódio resgata o 
acervo de artes visuais no qual predo-
mina a arte naïf, marcada pela criação 
de obras por artistas autodidatas, que 
desenvolvem uma linguagem pesso-
al e original de expressão. Em Guaru-
lhos, obras do artista naïf Waldomiro 
de Deus integram o acervo da seção de 
Artes Visuais da Secretaria de Cultura e 
já foram exibidas tanto no espaço expo-
sitivo da Biblioteca Monteiro Lobato, no 
Centro, quanto no Centro Permanente 
de Exposições de Artes Prof. José Isma-
el, na Vila Galvão.

no membro posterior esquerdo, ma-
chucado que deixou sequelas que im-
possibilitam a devolução do animal à 
natureza, Kiara chegou ao zoo de Gua-
rulhos em outubro de 2019 para formar 
casal com o macho Pequi. O objetivo 
da união foi justamente favorecer a 
procriação da espécie altamente ame-
açada de extinção.

Um dos mais importantes e belos es-
tilos de arte, a naïf é o tema do novo 
episódio da série Patrimônio Cultural 
para Curiosos, exibido a partir desta 
sexta-feira (3). Iniciativa da Secretaria 
de Cultura por meio do Arquivo Histó-
rico Municipal, a série semanal de en-
contros virtuais temáticos é apresenta-
da por Araci Borges, responsável pelo 
Arquivo Histórico, e está disponível na 
fanpage https://www.facebook.com/
arquivohistoricogru/ para apreciação 
dos interessados.

Para abordar a relação entre arte e 

A prefeitura flagrou ontem, com 
uma equipe de fiscalização da Se-
cretaria de Meio Ambiente (Sema), 
invasão e desmatamento na região 
do Parque do Itaberaba, Unidade de 
Conservação Integral localizada na 
região do Jardim Bananal, onde são 
proibidas construções e comerciali-
zação de lotes.

Na estrada dos Paulos a fiscali-
zação flagrou uma construção que 

A equipe do Zoológico de Guaru-
lhos comemora hoje a primeira semana 
de vida da filhote fêmea de lobo-gua-
rá nascida no parque no último dia 24, 
data de aniversário de três anos da loba 
Kiara, que deu à luz três filhotes, sendo 
que dois deles nasceram mortos após 
gestação de 65 dias.

Resgatada para tratar uma fratura 

Arte naïf é tema da série Patrimônio Cultural para Curiosos

Prefeitura interrompe crimes ambientais no Parque do Itaberaba

Filhote de lobo-guará nasce no Zoológico de Guarulhos

servia de abrigo para ferramentas 
utilizadas para desmatamento. Um 
indivíduo foi notificado a prestar 
esclarecimentos adicionais à Sema 
e a reparar os danos ambientais na 
área. O processo também foi envia-
do à Delegacia de Crimes Ambien-
tais para prosseguimento à ação que 
pode resultar em multas e detenção. 
A operação contou com o apoio da 
GCM Ambiental.

O Ministério da Educação 
(MEC) e o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgaram ontem o 
resultado da enquete para a 
escolha do novo período de 
aplicação das provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. Para 49,7% dos 
estudantes, o Enem impresso 
deve ser aplicado em 2 e 9 de 
maio de 2021 e o Enem digital 
em 16 e 23 de maio. 

As outras opções de data 
eram o Enem impresso em 6 
e 13 de dezembro deste ano 
e Enem digital em 10 e 17 de 
janeiro de 2021, com 15% dos 
votos; e Enem impresso em 
10 e 17 de janeiro de 2021 e 
Enem digital em 24 e 31 de 
janeiro, com 35,3% dos votos 
dos estudantes.

As provas, que acontece-
riam em novembro deste ano, 
foram adiadas em função das 
medidas de enfrentamento à 
pandemia da covid-19. 

A pesquisa com os es-
tudantes foi aberta no dia 
20 de junho na Página do 
Participante e 1,113 milhão 
de estudantes, que repre-
sentam 19,3% dos inscritos 
no exame, responderam de 

forma voluntária. O Enem 
2020 tem pouco mais de 5,7 
milhões de inscritos.

De acordo com o pre-
sidente do Inep, Alexandre 
Lopes, a data escolhida pe-
los estudantes ainda não é a 
oficial, mas será levada em 
conta para a definição. “Mais 
de 80% pediram para fazer a 
prova no ano que vem. É uma 
opinião importante, mas não 
é a única fonte de decisão”, 
disse, ressaltando que po-
derá ser, inclusive, uma data 
diferente daquelas que foram 
colocadas na enquete.

Lopes explicou que o 
MEC e o Inep irão, agora, 
consultar o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Edu-
cação (Consed), que estão 
tratando do cronograma 
das aulas no ensino médio, 
e as associações que repre-
sentam as instituições de 
ensino superior, para saber 
quando pretendem come-
çar o primeiro semestre ano 
que vem. “A data sairá des-
se processo de construção 
coletiva”, disse.

A expectativa é que a de-
finição do período de aplica-
ção da prova seja anunciado 
daqui duas ou três semanas. 
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Sabesp confirma 40% do esgoto tratado até o final do ano em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) 
confirmou nesta quarta-feira 
(1º) que Guarulhos deverá ter 
40% do seu esgoto tratado até 
o final de 2020, conforme 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) firmado pelo prefeito 
Guti em maio de 2018 com o 
Ministério Público do Estado 
(MPE). Atualmente a cidade 
trata por volta de 15% do es-
goto que produz.

Para atingir essa meta, 
a Sabesp investirá em uma 
Unidade de Recuperação de 
Qualidade (URQ) no rio Tie-
tê. A URQ retira entre 80% e 
90% das impurezas do esgoto 
despejado no rio e será insta-
lada na Marginal Tietê, logo 
após a entrada pela rodovia 
Presidente Dutra. O inves-
timento nesta unidade é de 
R$ 68,5 milhões. Os dejetos a 
serem limpos pela URQ pro-
vêm em sua maioria das resi-
dências da região central de 

Guarulhos, local de comple-
xidade maior na realização 
de obras devido à densidade 
populacional. Como conse-
quência, a qualidade da água 
do rio Tietê irá aumentar.

A URQ terá capacidade 
para tratar 1.000 litros por se-
gundo (l/s), com previsão de 
tratar 670 l/s provenientes do 
Centro de Guarulhos, o que 
representa uma população de 
462 mil pessoas atendidas.

Além da URQ, para che-
gar aos 40% a Sabesp conti-
nuará construindo por toda a 
cidade coletores-tronco, que 
levam o esgoto até as esta-
ções de tratamento (ETEs). 
No total, a companhia plane-
ja investir, ao longo dos 40 
anos de contrato com Gua-
rulhos, mais de R$ 1 bilhão 
no tratamento de esgoto. A 
previsão é que, a cada mês, 
entre 8 e 10 km de redes co-
letoras sejam implantadas 
no município. Esse dinheiro 
sairá totalmente do caixa da 

companhia através do paga-
mento das tarifas de água e 
esgoto. Não há, portanto, gas-
tos da Prefeitura.

No sistema Cumbica/Pi-
mentas, por exemplo, serão 
investidos R$ 70 milhões a 
partir de novembro deste 
ano em coletores-tronco, que 
irão levar o esgoto até a ETE 
São Miguel, em São Paulo. 
Serão 180 l/s enviados para 
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tratamento, beneficiando di-
retamente 168 mil pessoas 
em obras previstas para ser 
encerradas no segundo se-
mestre de 2022.

Por sua vez, a região cen-
tral já começou a receber, em 
maio deste ano, um investi-
mento de R$ 14,6 milhões 
em coletores, que levarão 50 
l/s de esgoto até a ETE Par-
que Novo Mundo, também 

em São Paulo, benefician-
do 44 mil guarulhenses. A 
Sabesp possui, atualmente, 
mais de 20 frentes de traba-
lho apenas para o tratamento 
de esgoto em Guarulhos.

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), a cada dólar investido 
em saneamento, US$ 4,30 são 
poupados em custos de saú-
de no mundo.
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Prefeitura inicia entrega de 1.277 títulos de 
propriedade de lotes no Anita Garibaldi

Canil da GCM celebra os 12 anos 

Cidade terá noites geladas nesta semana; Defesa Civil e Abordagem Social podem ser acionados

Campanha do Agasalho recebe doações até 27 de agosto

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu a primeira fase da regu-
larização fundiária do Anita 
Garibaldi, beneficiando 1.277 
famílias com o título de pro-
priedade de seus lotes, os quais 
estão instalados em uma área 
de 183 mil m². O prefeito Guti, 
acompanhado do diretor de 
Assuntos Fundiários, Valmir 
Almeida, entregou ontem os 
títulos de propriedade a 17 mo-
radores na Associação Comu-
nitária Anita Garibaldi. Para 
evitar aglomerações, os demais 
contemplados deverão retirar o 
documento na sede da secreta-
ria, conforme datas agendadas.

O prefeito destacou a me-
lhoria na qualidade de vida 
das pessoas beneficiadas 
com a titularidade do lote. 
“Ao todo vamos disponibili-
zar aproximadamente dois 
mil títulos, somadas as pró-
ximas fases. Isso nunca foi 
feito. A cidade nunca ofer-
tou título de regularização. E 
esta entrega significa muito 
para mim, porque eu sei que 
estamos impactando positi-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães (Ca-
nil) da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Guarulhos cele-
brou nesta terça-feira (30) 12 
anos de sua criação. Durante 
esse período, o Canil atuou 
no policiamento preventivo 
e comunitário, no Controle 
de Distúrbio Civil (CDC), na 
procura por pessoas desapa-
recidas, em desapropriações, 
na busca por entorpecentes, 
em apoio a Polícia Civil e Mi-
litar, no controle de grandes 
aglomerações (estádios, par-
ques e eventos) e em outros 
serviços de segurança.

Ao longo desses anos di-
versos casos foram solucio-
nados com a ajuda dos cães, 
que estiveram por inúmeras 
vezes na linha de frente para 
a localização de drogas e ar-
mas. O trabalho do Canil vi-
rou referência entre as Guar-
das Municipais dentro e fora 
do Estado de São Paulo, con-
tribuindo para a formação de 
agentes e até para a criação 
de canis em outras corpora-
ções. Assim como recebeu 
prêmios em vários campeo-
natos e torneios, competindo 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Campanha do 
Agasalho 2020, promovida 
pela prefeitura por meio do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, está arrecadando roupas 
em boas condições, sapatos e 
cobertores. Neste ano, o em-
baixador oficial da campa-
nha é o apresentador Otávio 
Mesquita. Nascido em Gua-
rulhos, Mesquita já teve pro-
gramas em diversos canais 
de televisão brasileiros.

em provas de faro, agilidade 
e abordagem policial.

Além das atividades de 
policiamento, o Canil tam-
bém já participou de ações 
sociais como demonstrações 
de adestramento dos animais 
em escolas e creches e visitas 
a instituições para idosos e 
deficientes. O trabalho dos 
cães é visto como uma tera-
pia que ajuda pessoas de to-
das as idades.

Atualmente o Canil conta 
com um efetivo de 31 guar-
das civis, que são respon-
sáveis pelo adestramento e 
condução de 18 cães, sendo 
que sete deles estão na fase 
final de treinamento. O Canil 
fica dentro de um complexo 
que possui um terreno gra-
mado onde são realizados os 
treinamentos diários, com 
exercícios de obediência, agi-
lidade, força, transposição de 
obstáculos, proteção e faro. A 
unidade possui espaços co-
bertos (boxes) que abrigam 
individualmente cães de di-
versas raças, entre eles pastor 
alemão, pastor belga de mali-
nois, rottweiler, dobermann, 
labrador e bloodhound.

As doações podem feitas 
na sede do Fundo Social de 
Solidariedade (alameda Tu-
toia, 534, Gopoúva), de se-
gunda-feira a sexta-feira, das 
8h às 17h. As roupas doadas 
atendem durante o ano todo 
às solicitações dos Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), dos Serviços de 
Acolhimento Institucional, 
da Defesa Civil, de ONGs e 
da Subsecretaria de Política 

vamente a vida de muitas fa-
mílias”, afirmou Guti.

A regularização docu-
mental foi dividida em três 
fases, sendo que a segunda 
prevê 505 lotes e a terceira, 
cerca de 150. Junto com elas 
estão previstas obras de in-
fraestrutura no bairro.

Moradora do Anita Ga-
ribaldi há 19 anos, Simone 
Pereira de Aguiar está en-
tre as famílias beneficiadas. 
“Eu sinto uma alegria muito 

grande em ver que finalmen-
te estamos recebendo esses 
títulos. Agora temos a certeza 
de que o que estamos pagan-
do é nosso, que a nossa casa 
é nossa”, disse Simone.

O núcleo urbano começou 
a se formar em uma área par-
ticular em 2001 na região de 
Bonsucesso e, desde então, 
foram anunciadas diversas 
tentativas de regularização 
fundiária, porém sem dar 
continuidade.

FOTO: MÁRCIO LINO
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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.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura alerta 
a população sobre as tempera-
turas mínimas abaixo de 9ºC 
até a próxima sexta-feira (3), 
principalmente durante as ma-
drugadas. Em casos de emer-
gência em razão de forte venta-
nia, por exemplo, os agentes da 
Coordenadoria de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec) podem 

ser acionados por meio do tele-
fone 199. Já para o acolhimento 
de uma pessoa em situação de 
rua, basta contatar o Serviço de 
Abordagem Social pelo núme-
ro (11) 2536-4110.

Na manhã desta quarta-
-feira (1º) agentes da Defesa 
Civil atenderam um chamado 
de destelhamento e uma queda 

de árvore em razão da ventania 
ciclônica vinda da região Sul e 
que refletiu no Sudeste do país. 
“A previsão do frio é intensifi-
cada durante a noite e madru-
gada e na próxima sexta-feira é 
esperado um dos picos de frio 
em nossa região”, explicou o co-
ordenador da Compdec, Wal-
dir Pires.

para Mulheres.
O Fundo Social está dis-

tribuindo caixas coletoras 
com o cartaz em locais como 
Paço Municipal, secretarias 
municipais, empresas e co-
mércio. Empresários, super-
mercados, comerciantes e 
condomínios interessados 
em funcionar como ponto 
de coleta devem entrar em 
contato pelos telefones 2472-
5177 e 2409-8612.
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Ministro Marcos Pontes vem a Guarulhos para 
integrar a cidade em estudo clínico contra a covid-19

Cidade tem 9.208 casos confirmados 
de coronavírus e registra 686 mortes

Terminal de passageiros passa por ação de desinfecção

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vações, Marcos Pontes, foi 
recebido ontem pelo pre-
feito Guti para integrar 
Guarulhos à mobilização 
#500VoluntáriosJá, do go-
verno federal, que busca 
participantes para estudo 
clínico com o medicamento 
nitazoxanida contra o novo 
coronavírus. O estudo foi 
aprovado pela Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa 
(Conep). Eles se encontra-
ram no Paço Municipal e 
seguiram para o Centro de 
Especialidades Odontológi-
cas do Jardim Angélica, na 
região do Pimentas, onde o 
programa será implementa-
do. Também participam do 
programa os municípios de 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De acordo 
com os dados do Boletim 
Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria da Saúde 
nesta quarta-feira (1º), des-
de o início da pandemia 
do novo coronavírus até o 
momento Guarulhos soma 
9.208 casos confirmados e 
686 mortes por covid-19. 
Dos novos óbitos contabi-
lizados, dois deles aconte-
ceram em abril e estavam 
sob investigação. Os de-
mais ocorreram em junho.

Dentre esses óbitos, 
cinco foram na faixa etá-
ria de 40 a 49 anos, nove 
de pessoas com 50 a 59 
anos, seis na população de 
60 a 69 anos, nove em ido-
sos de 70 a 79 anos e sete 
naqueles com 80 anos ou 
mais, totalizando 17 mu-
lheres e 19 homens.

O município tem hoje 
94 leitos clínicos e 78 lei-
tos de UTI exclusivos para 
o tratamento de pacientes 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Membros do 
Comando Militar do Sudes-
te, capacitados em desin-
fecção pelo 1º Batalhão de 
Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (1º 
Btl DQBRN), realizaram 
a desinfecção de todos os 
espaços comuns da área 
pública do Terminal 2 do 
GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, ontem. A ini-
ciativa, que durou cerca de 
três horas, visa minimizar 

infectados pelo novo coro-
navírus, incluindo os que 
foram locados de hospitais 
privados. Com isso, a taxa 
de ocupação na cidade nes-
ta quarta-feira é de 62,82% 
no que se refere às UTIs 
para covid-19 e 78,72% em 
relação às enfermarias.

Nesta quarta o hospital 
de Campanha do Centro 
de Combate ao Coronaví-
rus (3C-Gru) tem 64 pa-
cientes internados, sendo 
46 na enfermaria, dois 
em observação e 16 nas 
UTIs. Para evitar a dis-
seminação da covid-19 a 
Secretaria da Saúde refor-
ça a importância das me-
didas preventivas, como 
usar máscara em locais 
públicos, lavar as mãos 
frequentemente com água 
e sabão ou higienizar com 
álcool em gel 70%, evitar 
ambientes com aglomera-
ções e não compartilhar 
objetos de uso pessoal.

a propagação da covid-19 
diante do cenário da reto-
mada gradual da economia 
e do setor aéreo. Os solda-
dos da Marinha e do Exér-
cito Brasileiro dividiram-se 
em dois grupos: um para 
todos os níveis (mezanino, 
saguão de embarque e de-
sembarque) do check-in B 
ao C e o outro, do check-in 
D ao E. O espaço representa 
cerca de 24.100 m².

A ação partiu do 1º Btl 
DQBRN, que só este ano já 

Barueri, Sorocaba e Bauru. 
O Centro Nacional de 

Pesquisa em Energia e Ma-
teriais (CNPEM), organi-
zação social vinculada ao 
ministério, identificou por 
meio de inteligência arti-
ficial em testes com 2 mil 
fármacos cinco remédios 
com potencial de combate 
à covid-19. A nitazoxanida, 
por exemplo, diminuiu em 
94% a carga viral em células 
infectadas in vitro. A pes-
quisa científica em questão 
apoiou o início dos estudos 
clínicos em pacientes em 
busca da comprovação da 
eficácia do remédio.  

“Queremos apresentar ao 
Brasil e ao mundo que este 
remédio identificado por 
pesquisadores brasileiros 

com recursos do governo fe-
deral é capaz de combater o 
vírus e salvar vidas”, desta-
cou o ministro Marcos Pon-
tes. Guti lembrou que colo-
cou a cidade à disposição 
do governo federal assim 
que soube da realização dos 
estudos. “Entendemos que 
se trata de uma importante 
oportunidade para ajudar o 
país a encontrar novas for-
mas para lidar com essa do-
ença”, afirmou.  

Aqueles que desejarem 
contribuir com a ação vo-
luntária precisam apresen-
tar quadro de síndrome 
gripal, com sintomas como 
febre, fadiga e tosse, ou a 
confirmação da covid-19, e 
devem procurar o Centro 
de Especialidades Odonto-
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lógicas (rua José Inácio Go-
mes, 441-501 – Pimentas). É 
obrigatório o uso de másca-
ras durante triagem e cadas-
tro. Os participantes farão o 

teste diagnóstico RT-PCR 
de forma gratuita e serão 
acompanhados pela equi-
pe médica por oito dias, de 
acordo com o protocolo.

realizou um total de 500 
ações de descontaminação 
em espaços públicos no Esta-
do de São Paulo, com o obje-
tivo de reduzir a contamina-
ção pelo novo coronavírus.

Desde que foi decretada 
a pandemia de covid-19, 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o aeropor-
to tem recebido uma média 
diária de 15 mil passagei-
ros. Embora o número seja 
quase 10% do total opera-
cional registrado antes do 
surto do novo coronavírus 
pelo mundo, ainda repre-
senta uma das maiores 
movimentações do Brasil. 
Somente no Terminal 2 
é realizada 90% de toda a 
atividade atual do aeropor-
to. Nele, desde março deste 
ano, estão concentradas as 
operações de embarque e 
desembarque domésticos 
e, como acontecia antes da 
pandemia, também é rea-
lizado o procedimento de 
check-in de algumas com-
panhias aéreas que pos-
suem voos internacionais.



Prezados(as) Condôminos(as),

Considerando a pandemia do COVID-19 que afeta a todos de maneira indiscriminada, este 
Síndico, e para cumprimento de exigências legais, faz saber o seguinte:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam os senhores condôminos do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ALTAVISTA, convocados para Assembleia Geral Extraordinária nos termos do Artigo 25, 
Parágrafo 2º da nossa Convenção Condominial, e Lei 10.406 artigo 1.348 e Lei 14.010/20 artigo 
12, e de forma virtual como recomendam nossas autoridades Governamentais e principalmente 
da área de Saúde, no endereço https://assembleia.click/altavista  a partir das 00h01 do 
dia 26 de julho e encerramento às 23h59 do dia 30 de julho de 2020, com a seguinte 
pauta:

Item 1 – Deliberar sobre flexibilização de áreas comuns e pedidos de obras 
 nas áreas comuns e privativas no condomínio, devendo o Síndico e Comissão
 de Obras – por maioria – autorizarem sua realização, mediante termo próprio
 com os critérios preventivos quanto a Covid-19.

 Item 2 – Deliberar sobre alteração do Artigo 26 da Convenção do Condomínio,
 acrescentando a modalidade de assembleia virtual e meios de convocação das 
 assembleias.

 Item 3 – Posicionamento sobre as obras; informações sobre as providências 
 em andamento em termos da prestação de contas em assembleia presencial e,
 previsão de realização da assembleia presencial.

Ficam os senhores Condôminos notificados que a não participação da Assembleia Geral 
Extraordinária em apreço, implicará na anuência das deliberações dos participantes, as quais se 
tornarão obrigatórias a todos. Informamos ainda que, nos termos do artigo 1.335, inciso 
terceiro, do Código Civil (lei 10.406), fica condicionado o direito do condômino de votar e 
participar nas assembleias quando estiver quite com as despesas condominiais vencidas.

Guarulhos, 01 de julho de 2020.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Síndico

6 Quinta-feira, 2 de julho de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

O governador de Santa Catarina, 
Carlos Moisés, 52 anos, contraiu o novo 
coronavírus e, em respeito aos protocolos 
de distanciamento social, está isolado em 
sua casa. Moisés já testou positivo para a 
covid-19, mas ainda espera pelo resultado do 
segundo exame, a contraprova. Em um vídeo 
divulgado pelas redes sociais, Moisés contou 
que se submeteu ao primeiro teste nesta 
terça-feira (30) a tarde porque apresentava 
sintomas da doença, como dor de cabeça 
e de garganta, febre e tosse. O governador 
lamentou que, devido a risco de transmitir a 
doença para outras pessoas, tenha que ficar 
em casa em um momento em que o estado 
sofre devido às consequências do ciclone 
tropical que atingiu a região Sul do país 
nesta terça-feira. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) anunciou a entrada em vigor 
do novo Plano Safra. O dinheiro do fi nanciamento 
pode ser acessado a partir desta quarta-feira (01º) 
até 30 de junho de 2021. O volume de recursos 
disponíveis é de R$ 236,3 bilhões – R$ 13,5 
bilhões (6%) acima do fi nanciamento entre 2019 
e 2020. Do volume total de recursos, o governo 
prevê que o Plano Safra fi nanciará até R$ 179,38 
bilhões para custeio na lavoura, comercialização 
e industrialização e R$ 56,92 bilhões para 
investimentos – por exemplo, para a renovação de 
frota de uso na colheita e aumento de capacidade 
de armazenagem. De acordo com o ministério, 
o volume do fi nanciamento “contribuirá para 
garantir a continuidade da produção no campo e o 
abastecimento de alimentos no país durante e após 
a pandemia do novo coronavírus.”

ANOTE

A educação fi nanceira é necessária 
para conhecer o real estado 
de suas fi nanças

O termo educação financei-
ra tem sido bastante utilizado 
no decorrer dos últimos anos. 
Com a crise gerada pela pande-
mia do novo coronavírus, que 
pode acarretar no desemprego 
de 14,2% da população brasilei-
ra até o final de 2020, segundo 
estimativa da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado, 

a preocupação em relação a as-
suntos econômicos, obviamen-
te, aumentou no Brasil e no 
mundo.

Mas apesar de o interesse 
sobre o assunto crescer, muitas 
pessoas ainda confundem educa-
ção financeira com finanças pes-
soais. Prova disso é que, entre os 
dias 8 e 15 de março deste ano, a 
busca pelo termo “finanças pes-
soais” subiu 22% no Google.

Claro que todo conhecimento 
agrega na hora do aperto, mas 
é importante as pessoas conhe-

cerem as diferenças para que 
as decisões sejam tomadas cor-
retamente. Quando falamos de 
educação financeira, estamos 
nos referindo aos hábitos das 
famílias/empresas relacionados 
a renda mensal.

Quem nunca foi pego de sur-
presa e se perguntou: “Onde 
gastei todo o meu dinheiro?”. É 
disso que a educação financeira 
trata - entender quais são as des-
pesas essenciais e quais não são.

Para que haja uma educação 
nesse sentido, o primeiro passo 
é entender que não se pode gas-
tar mais do que recebe. Isso é 
essencial! Até parece algo óbvio 
e fácil, porém não é para todos.

E por que é mais complexo 
do que se imagina, ainda mais 
em tempos de crise? Porque em 
uma economia que apresenta 
queda de empregos formais ano 
após ano, como é o caso da bra-
sileira, a variação de renda men-
sal é muito grande. Em um mês, 
por exemplo, a pessoa pode fa-
turar R$ 1 mil. Já no outro, o va-
lor pode cair para R$ 500.

Além disso, o empreendedor, 
erroneamente, mistura a renda 
da empresa com os gastos coti-
dianos, o que prejudica o con-
trole do dinheiro. Outro equí-
voco comum é realizar compras 
parceladas e perder o controle 
do caixa.

Uma maneira de escapar des-
sas armadilhas é se planejar. A 
educação financeira é necessá-
ria para conhecer o real estado 
de suas finanças e entender os 
motivos das dívidas. Somente 
assim, é possível identificar os 
erros, consertá-los e virar o jogo 
para sair do vermelho.

Você sabe o que 
signifi ca educação 
fi nanceira? 

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM



99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOSFestas

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 

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

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

CLASSIFICADOS

Vende-se

IMÓVEIS

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658
VENDO APTO CENTRO
Edifício Rachid, grande/
reformado. 145m, 3 dorm/2 
suit, 1 vaga, 370 mil/ Fone.: 
94812-2445 / 98263-3268

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

HORÓSCOPO
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LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos fs.: 
2468-2662/2229-1732.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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RD
VASECTOMIA

BCOREA
ACUMULADO
CRONDOM

CAOSFASH
TRONOSN
EASEEAP
EHOMONIMO

ATEUACROS
FORMAOTRO

MARESA
ARNOTODA

ATROFIADOS
ESASESI

A pergunta
de quem
não ouviu

direito

Naipe
mais

valioso na
sueca

De (?) a z:
do início 
ao fim

Cirurgia
que

esteriliza
o homem

Base do 
precon-

ceito
racial

Emanuelle
Araújo,
atriz e

cantora

Lei de (?),
conceito
da eletri-
cidade

Explicação
popular

para a ge-
nialidade

"Procu-
rando (?)",
animação
da Pixar

Cinza, 
em inglês

Alvo de
disputas
em mo-
narquias

Stepan
Nercessi-
an, ator
goiano

Fico
imóvel

para uma
foto

Locais
com risco
de desli-
zamento

Astor
Piazzolla,
expoente
do tango

Que tem o
mesmo
nome 

(de outro)
Que

quebram
facil-
mente

Utensílio
para
assar
bolos

Mudar de
(?): rees-
truturar 
a vida

"Ojos (?)",
sucesso 

de Shakira

Rio que
banha
Pisa 
(ITA)

Resposta
cortês a

"Com
licença?"

Os testícu-
los meno-
res que o
normal

Sandra
de (?),
cantora
da MPB

12 de junho, 
no Brasil

Conjuntos de fios
que formam novelos

Departamento de empresas que
lida com contratação e dispensa

de funcionáriosDois dos 
ingredientes do guacamole

O prêmio
lotérico

que mais
atrai 

aposta-
dores

Grande
confusão

Facilitar,
em inglês

Marx, 
por sua
posição

ante
crenças

religiosas

(?) Wood,
guitarrista

Nesta
ocasião

Gíria
gaúcha
Poema
lírico

Hiato de
"baobá"

Outro, em
espanhol

Serviço
Social da
Indústria
Exceto3/ash — así — omh — ron. 4/arno — ease — otro.

ÁRIES: Uma nova onda muito boa e de tranquilidade irá 
vir a lhe benefi ciar neste período. Sol será um grande 
amigo para você neste momento.

TOURO: Determinadas coisas não acontecerão como 
você imaginava e tinha planejado na sua mente. Precisa-
rá fazer um forte exercício de autocrítica.

GÊMEOS: Procure não valorizar as coisas negativas e que 
te tragam apenas tristeza e difi culdade durante o dia. 
Evite atuar como alguém petulante.

CÂNCER: Haverá bons elementos para que você venha 
a aproveitar neste dia e não terá grandes pedras pelo 
caminho.

LEÃO: Evite tentar sobrepujar determinados pensa-
mentos, porém busque por aquilo que pensa com muito 
cuidado.

VIRGEM: Você tende a sentir que determinadas coisas 
vão lhe deixar em alerta, avalie a situação e tente agir. 
Procure se manter de uma forma bem mais ativa.

LIBRA: Você sentirá uma grande força sair de dentro de 
você, o planeta de Saturno é quem manifestará esse tipo 
de situação. 

ESCORPIÃO: Aprenderá a fazer determinadas coisas 
com muita paciência neste dia, valorize tudo o que for 
necessário. 

SAGITÁRIO: Ficar diante de alguém do signo de Gêmeos 
fará você aumentar a qualidade das suas ações durante 
o dia. 

CAPRICÓRNIO: Caso você não se mexa procurando 
novidades para executar as suas tarefas, sofrerá e muito 
durante o decurso do dia. 

AQUÁRIO: Determinadas atitudes de alguns amigos irão 
fazer você fi car mais cabisbaixo sobre alguns assuntos. 
Não terá problemas a nível pulmonar neste dia.

PEIXES: Tente carregar para dentro do seu círculo coisas 
extremamente saudáveis para dentro do seu relaciona-
mento. 
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dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

dos leitores de jornal 
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SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular


