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Prefeitura cumpre liminar que retrocede 
flexibilização do comércio de Guarulhos
Justiça atendeu a um pedido do governador João Doria e agora a abertura de comércios, shoppings e serviços terão que reduzir o horário de 
funcionamento de 6h para 4h diárias, além de salões de beleza estarem proibidos de funcionar; Guti afirma que recorrerá da decisão Pág. 3
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Disque-Denúncia O Plano Municipal de Cultura é um marco para a cidade 

de Guarulhos. Ele é fruto de diversas demandas da 
sociedade”, Vitor Souza, secretário de CulturaEuroBovespa Dólar
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Bolsonaro escolhe Renato Feder como ministro da Educação Pág. 4

Atual secretário de Educação do Paraná e ex-executivo assumirá após Carlos Alberto Decotelli pedir demissão depois de denúncias sobre incoerências em seu currículo
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MANIFESTAÇÃO - Vestidos de branco, com máscaras e balões vermelhos, artistas fazem homenagem aos mortos pela covid-19

Câmara aprova por unanimidade o Plano 
Municipal de Cultura de Guarulhos

ACONTECE
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programa federal que possibilita descon-
tos na conta de luz para famílias de baixa 
renda (que ganham até meio salário mí-
nimo por pessoa), inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÚnico/
Bolsa Família), e para famílias com mem-
bros assistidos pelo Benefício da Presta-
ção Continuada (BPC).

As academias terão de respeitar um limite 
de ocupação 30% da capacidade de público, 
um horário de funcionamento de seis ho-
ras diárias, com acesso apenas por meio de 
agendamento prévio e suspensão de ativida-
des em grupo e do uso dos vestiários. Já os 
cinemas, teatros e eventos só podem ocorrer 
se forem com todo o público sentado, ocu-
pando 40% da capacidade do espaço, com as 
pessoas respeitando a distância de um metro 
e meio entre elas, venda de ingressos feita 
exclusivamente pela internet, suspensão do 
consumo de alimentos de bebidas e controle 
de acesso. A pipoca no cinema estará vedada. 
Tanto nas academias e nos demais eventos, o 
uso de máscara continua obrigatório. 

Desde janeiro, o número de beneficiá-
rios da Tarifa Social de Energia Elétrica em 
Guarulhos aumentou 110%, passando de 
10.650 para 22.426 em junho. Neste último 
mês o aumento foi de 27,74% em compara-
ção a maio, o qual registrou 17.555 pessoas 
contempladas pelo programa.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um 

Na próxima segunda-feira (6), às 18h, o po-
eta e cordelista Bosco Maciel realiza encontro 
virtual no qual aborda temas relacionados à 
cultura popular guarulhense. Iniciativa da Casa 
dos Cordéis, o encontro conta com apoio da 
Secretaria de Cultura de Guarulhos e será vei-
culado pela fanpage da entidade no Facebook 
(https://www.facebook.com/casadoscordeis/).

Bosco Maciel nasceu em Cajazeiras, no ser-
tão da Paraíba, em março de 1950. Em 1974 

O governo de São Paulo divulgou nesta 
sexta-feira (03), regras que preveem a re-
abertura de academias, cinemas e teatros 
ainda neste mês, em regiões que estão na 
fase “amarela” do Plano São Paulo, o pro-
grama de reabertura econômica de São 
Paulo em meio à pandemia. A previsão é 
que esses setores possam iniciar o atendi-
mento ao público a partir do dia 27 de julho, 
se as tendências de redução dos índices de 
novos casos, internações e mortes por co-
vid-19 permanecerem. As três únicas regi-
ões do Estado que poderão liberar as ativi-
dades ainda neste mês, caso mantenham as 
tendências, são a capital, a região do ABC e 
o sudoeste da região metropolitana.

Número de beneficiários da Tarifa Social de Energia cresce 110% 

Cultura popular guarulhense é tema de live com Bosco Maciel

SP libera reabertura de academias e espaços culturais

veio morar em Guarulhos, onde se casou e teve 
filhos. Como artista popular, faz apresentações 
itinerantes com sua Companhia de Teatro de 
Cordel. Também apresenta palestras sobre 
folclore e literatura de cordel e temas correla-
tos por todo o Brasil. Além de relatos sobre a 
trajetória artística de Bosco Maciel, o encontro 
aborda a história da Casa dos Cordéis, institui-
ção voltada à cultura e ao folclore brasileiro, 
com foco na cultura nordestina.

Na tarde desta quinta-
-feira (2) a Câmara Munici-
pal de Guarulhos aprovou 
por unanimidade o Plano 
Municipal de Cultura (PMC) 
da cidade, documento de 
planejamento que vai nor-
tear a política cultural do 
município pelos próximos 
dez anos. O texto do proje-
to de lei 715/2020 foi apro-
vado sem alterações e o 
documento será publicado 
em breve no Diário Oficial.

O plano é resultado de um 
processo de construção cole-
tiva que contou com a parti-
cipação e parceria da socie-
dade civil e do poder público 
para unificar e direcionar as 
principais demandas das lin-
guagens artísticas e culturais. 
O documento também refle-
te incansáveis diálogos que 
ocorreram nas cinco Confe-
rências Municipais de Cultura 
e nos Fóruns de Cultura.

Em posse do documen-
to, a sociedade civil, a ini-
ciativa privada e o poder 
público somam forças para 
aprimorar a gestão cultural, 
adequar a infraestrutura 
cultural, promover a pro-

dução e fruição cultural em 
sua diversidade, além de 
proteger e valorizar a me-
mória e o patrimônio cultu-
ral da cidade, entre outros 
direitos culturais.

De acordo com o se-
cretário de Cultura, Vitor 
Souza, o plano evidencia a 
grandeza artística da cida-
de, contemplando artistas 
de diversos segmentos e 
dialogando com as espe-
cificidades de cada região. 
“O Plano Municipal de Cul-
tura é um marco para a 
cidade de Guarulhos. Ele 
é fruto de diversas deman-
das da sociedade, elenca-
das ao longo de mais de 
dez anos. Sua aprovação 
pela Câmara Municipal é 
motivo de grande alegria, 
pois ele reforça um com-
promisso partilhado entre 
o poder público e a socie-
dade civil na construção 
de um caminho permanen-
te para a cultura, à medi-
da que estabelece eixos e 
define suas atividades para 
garantir o direito universal 
à cultura, previsto na Cons-
tituição Federal”.
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Guarulhos atenderá liminar que atrasa retomada  econômica da cidade UBSs iniciarão triagem de voluntários 
para estudo clínico contra a covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de segun-
da-feira (06) pessoas maiores 
de 18 anos com pelo menos 
um sintoma característico da 
covid-19, como febre, tosse seca 
e fraqueza e que queiram se 
voluntariar ao tratamento do 
estudo “Efeitos do uso precoce 
da nitazoxanida em pacientes 
com Covid-19” deverão passar 
por triagem na Unidade Básica 
de Saúde mais próxima de sua 
casa ou se dirigir ao Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) Jardim Angélica, locali-
zado na rua José Inácio Gomes, 
441-501 - Pimentas.

O estudo, aprovado pela 
Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep), preten-
de confirmar se o vermífugo 
consegue inibir a replicação do 
vírus nos pacientes com a mes-
ma eficácia que teve nos testes 
com células vivas infectadas, 
avaliando carga viral, sintomas 
respiratórios, taxa de interna-
ção hospitalar e parâmetros in-
flamatórios em pacientes com 
covid-19 após tratamento com 
nitazoxanida por cinco dias 
comparado ao placebo.

Os participantes farão o tes-
te diagnóstico RT-PCR de forma 
gratuita e serão acompanhados 
pela equipe médica por oito 
dias, de acordo com o protocolo. 
Serão excluídos do estudo indi-
víduos que tiverem resultado 
negativo do PCR para covid-19, 
que não tenham possibilidade 
de fazer uso de medicamentos 
por via oral, que tenham his-
tória de doença hepática grave 
(classe Child Pugh C), insufici-
ência renal prévia ou cardíaca 
grave, além de DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica).

Pessoas que tiveram neopla-
sia nos últimos cinco anos, que 
tenham doença autoimune ou 
hipersensibilidade conhecida 
aos medicamentos de estudo, 
bem como tratamento prévio 
com o medicamento da pesqui-
sa durante os últimos 30 dias ou 
ainda suspeita clínica de tuber-
culose e pneumonia também 
não poderão se voluntariar.

O paciente terá a oportuni-
dade de reduzir a quantidade 
de vírus presente em suas vias 
aéreas, melhora de sintomas 
mais rapidamente, redução do 
risco de insuficiência respira-
tória, internação hospitalar e 
mortalidade. Os resultados po-
derão ajudar os pesquisadores 
na indicação de nitazoxanida 
em pacientes com covid-19 em 
estágio inicial, o que pode aju-
dar a avançar o seu tratamento. 
Contudo, é importante infor-
mar que, como se trata de um 
medicamento em teste, é pos-
sível que não seja beneficiado 
por ele, ou seja, não melhore. 
As contraindicações ao uso do 
medicamento não são consi-
deradas graves e serão infor-
madas aos pacientes antes de 
aderirem ao programa.

#500VoluntáriosJÁ
Para buscar 500 voluntários para testar a eficácia do medi-

camento nitazoxanida no combate ao novo coronavírus, o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) criou a cam-
panha #500VoluntáriosJÁ, que foi aderida por Guarulhos na 
última quarta-feira (1°), quando o ministro Marcos Pontes esteve 
no CEO Jardim Angélica para integrar a cidade à mobilização. 
Além de Guarulhos, Barueri, Sorocaba e Bauru estão participan-
do deste que é o segundo protocolo. O primeiro é direcionado 
para pacientes com sintomas de pneumonia e hoje tem cerca de 
200 participantes em 21 hospitais de todo o país.

Parceria garante atendimento aos animais dos usuários
do Serviço de Acolhimento Centro e do Se-POP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre a Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
(SDAS) de Guarulhos e o Depar-
tamento de Proteção Animal 
(DPAN) tem possibilitado apoio 
e atendimento gratuito aos ani-
mais dos usuários do Serviço 
de Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino do Centro e 
do Se-POP (Serviço Especializa-
do para Pessoas em Situação de 
Rua). Localizados na Vila das 
Palmeiras, os dois equipamen-
tos ficam lado a lado e possuem 
baias para os cães dos acolhidos 
ficarem acomodados.

A cada 10 dias, funcionários 
do DPAN vão até os equipa-
mentos da SDAS para fazerem 
a castração, vacinação e micro-
chipagem, além de registrarem 
os animais e colocarem o nome 

do proprietário no RGA (Regis-
tro Geral do Animal).

“Agradeço a importante 
ação do DPAN, da Secretaria de 
Meio Ambiente, que realizou 
um trabalho de prevenção de 
saúde aos animais que estavam 
em situação de rua com os usu-
ários. Foram feitas castração e 
vacinação, as quais denotam a 
importância de termos inaugu-
rado um centro de acolhimento 
com capacidade para acomo-
dar os animais, visto que mui-
tos usuários reclamavam que 
não aceitavam acolhimento por 
não ter aonde levar seus ani-
mais”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale.

Segundo a diretora do 
DPAN, Andréa Viegart, a inau-
guração dos serviços de acolhi-

mento no Centro foi um passo 
importante na prevenção ao 
abandono de animais. “É uma 
possibilidade inédita dos al-
bergados terem um local apro-
priado para abrigar seus pets, 
facilitando o trabalho do DPAN 
que, além de castrar e vacinar 
os animaizinhos, disponibiliza-
rá acompanhamento periódico 
a esses animais”, disse Andréa.

Entregues em abril deste 
ano, os equipamentos da pre-
feitura são modelo no municí-
pio por possuírem baias com 
capacidade para 10 animais e 
também por apresentarem es-
paço reservado para os assisti-
dos que fazem reciclagem esta-
cionarem suas carroças. Esses 
dois diferenciais eram reivindi-
cações antigas das pessoas em 
situação de rua. 
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou em live na noite 
desta sexta-feira (3) que irá 
atender à liminar que obriga a 
cidade de Guarulhos a seguir 
as determinações do governo 
estadual, que colocam a cidade 
na fase laranja do Plano São 
Paulo. A previsão era de que a 
terceira fase da retomada eco-
nômica tivesse início na próxi-
ma segunda-feira (6), quando 
seria liberado o funcionamen-
to de restaurantes. 

Segundo ele, o município 
irá recorrer da decisão na pró-
xima semana. “Os leitos dispo-
níveis em Guarulhos possibili-
tam que continuemos fazendo 
a retomada de forma respon-
sável, por isso, continuaremos 
lutando pelos guarulhenses”, 
afirmou Guti.

Na fase laranja, que o mu-
nicípio deverá seguir agora, os 
shoppings centers, galerias e 
estabelecimentos congêneres 
poderão funcionar com ape-
nas 20% da capacidade total e 
com horário reduzido a 4 ho-
ras seguidas de funcionamen-
to, com proibição de abertura 
das praças de alimentação. Já o 
comércio e o setor de serviços 
também poderão funcionar 

apenas 4 horas por dia, com 
20% da capacidade total. Os es-
tabelecimentos têm a opção de 
funcionar 6 horas por dia, por 
quatro dias na semana, desde 
que o atendimento presencial 
seja suspenso nos outros três. 
Todos os estabelecimentos de-
verão seguir as determinações 
de assepsia e cuidados com o 
distanciamento. 

Fica ainda proibida a 
abertura para consumo no 
local de bares e restaurantes, 
salões de beleza e barbearias, 
academias de esportes em to-
das as modalidades e outras 
atividades que gerem aglo-
meração. “É incoerente o que 
o governo do estado faz com 
a Região Metropolitana. As 
pessoas vão transitar ainda 

mais entre as cidades”, disse.
Guarulhos registrou nesta 

sexta-feira (03) a menor taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
para o tratamento da covid-19 
dos últimos meses: 57,6%, en-
quanto a de leitos clínicos está 
em 85,4%. Com 9.555 casos 
confirmados de coronavírus 
e 734 mortes, o município 
chegou a atingir recentemen-
te 100% de lotação das vagas 
hospitalares de alta comple-
xidade para o tratamento da 
doença, problema que foi 
resolvido com o aumento no 
número de UTIs.

O Hospital de Campanha 
(3C-Gru) tem hoje 65 pacien-
tes internados, sendo 43 na 
enfermaria, cinco em obser-
vação e 17 nas UTIs. 
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Lava Jato denuncia Serra por lavagem de propinas da Odebrecht no Rodoanel

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público Federal denunciou, 
nesta sexta-feira (03), o ex-go-
vernador de São Paulo e atual 
senador José Serra (PSDB) e 
sua filha, Verônica Allende 
Serra, pela prática de lavagem 
de dinheiro transnacional. Se-
gundo a denúncia, Serra, en-
tre 2006 e 2007, “valeu-se de 
seu cargo e de sua influência 
política para receber, da Ode-

FOTO: ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

brecht, pagamentos indevidos 
em troca de benefícios relacio-
nados às obras do Rodoanel 
Sul”. “Milhões de reais foram 
pagos pela empreiteira por 
meio de uma sofisticada rede 
de offshores no exterior, para 
que o real beneficiário dos va-
lores não fosse detectado pelos 
órgãos de controle”, afirmou a 
Procuradoria, em nota.

Paralelamente à denúncia, a 

força-tarefa deflagrou a Opera-
ção Revoada para aprofundar 
as investigações em relação a 
outros fatos conectados a esse 
mesmo esquema de lavagem 
em suposto benefício de Ser-
ra. Oito mandados de busca e 
apreensão estão sendo cumpri-
dos em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Parte das buscas é rea-
lizada em endereços ligados ao 
ex-governador.

As ordens foram expedi-
das pela Justiça Federal que 
determinou ainda o bloqueio 
de R$ 40 milhões em uma 
conta na Suíça.

Com relação à denúncia, 
a Lava Jato indicou que as 
investigações demonstraram 
que o operador José Amaro 
Pinto Ramos e Verônica Ser-
ra, filha do ex-governador, 
“constituíram empresas no 
exterior, ocultando seus no-
mes, e por meio delas rece-
beram os pagamentos que a 
Odebrecht destinou ao então 
governador de São Paulo”.

“Neste contexto, realizaram 
numerosas transferências para 
dissimular a origem dos valo-
res, e os mantiveram em uma 
conta de offshore controlada, 
de maneira oculta, por Verô-
nica Serra até o final de 2014, 
quando foram transferidos 
para outra conta de titularidade 

oculta, na Suíça”, indicaram os 
procuradores.

A denúncia foi montada 
com base na delação de nove 
executivos ligados à Odebrecht, 
inclusive o ex-presidente do 
grupo, Marcelo Bahia Odebre-
cht. Nove procuradores subs-
crevem o documento.

PSDB declara ‘absoluta confiança’ em Serra, 
que fala em ‘estranheza e indignação’

O PSDB defendeu uma investigação “ampla e irrestrita”, mas 
afirmou ter “absoluta confiança” no senador. O partido se mani-
festou por meio de seu perfil oficial no Twitter. “O PSDB acredita 
no sistema judicial do País e defende as apurações na utilização 
de recursos públicos, ao mesmo tempo em que confia na história 
do Senador José Serra e nos devidos esclarecimentos dos fatos”, 
diz o comunicado. Em nota, Serra disse que “causa estranheza e 
indignação” a ação deflagrada pela Força Tarefa da Lava Jato.

O presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Mar-
co Vinholi, reafirmou confiança no senador e no esclarecimento 
dos fatos pela Justiça. “O PSDB de São Paulo defende a ampla e 
irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamen-
tos envolvendo recursos e agentes públicos. Ressaltamos nossa ab-
soluta confiança no senador José Serra, na sua história e conduta, e 
na Justiça, onde as ações serão devidamente esclarecidas.”

Bolsonaro escolhe Renato Feder 
como novo ministro da Educação
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro escolheu o secretário 
de Educação do Paraná e ex-exe-
cutivo Renato Feder para ser o 
novo ministro da Educação. Fe-
der havia se reunido com Bol-
sonaro antes da escolha de Car-
los Alberto Decotelli, que pediu 
demissão depois de denúncias 
sobre incoerências em seu cur-
rículo. Na semana passada, Bol-
sonaro havia ligado para Feder 
para agradecer, Mas teria pre-
ferido alguém mais velho. De-
cotelli tem 70 anos e Feder, 42. 
Feder vai substituir Abraham 
Weintraub.

O presidente havia preterido 
Feder, segundo fontes, por sua 
relação com o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB). O 
empresário doou R$ 120 mil à 
campanha do tucano para pre-
feito. Feder é secretário de Edu-
cação no Paraná e chegou a tra-
balhar na Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo.
No Paraná, seus contatos 

com empresários e terceiro se-
tor fizeram com que fosse in-
dicado a Ratinho Junior (PSD) 
para o cargo, no ano passado. 
Durante a pandemia, o Estado 
é um dos que tem se destacado 
por ter criado rapidamente um 
sistema de educação a distân-
cia bem estruturado com aulas 
online.

Em 2016, Feder doou R$ 120 
mil para a campanha de João 
Doria para a Prefeitura de São 
Paulo. O nome de Feder apare-
ce no site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) como a sétima 
maior quantia entre os doado-
res da campanha, que recebeu 
R$ 12 milhões. Na época, Feder 
era proprietário da Multilaser, 
uma empresa da área de tecno-
logia. O nome dele não consta 
entre os doadores da campanha 
para governador de Doria.



ÁRIES: Precisará ser o artista principal do que ocorre na 
sua vida. O planeta Vênus fará o desserviço para você 
neste dia, então seja mais conservador.

TOURO: Tende a perceber algumas diferenças neste mo-
mento, que pode melhorar os teus resultados. O planeta 
Plutão lhe prejudicará um pouco.

GÊMEOS: Não conseguirá o que quer com o que precisa, 
tenha prioridades agora. O planeta Marte enviará boas 
ondas de energia para você. 

CÂNCER: O planeta Júpiter poderá acabar enaltecendo 
o seu lado mais precioso. O planeta Marte pode frustrar 
algumas coisas.

LEÃO: O que te incomoda muito é a questão de agir de 
forma mais contundente. Não seja muito exigente neste 
dia.

VIRGEM: O planeta Mercúrio tende a valorizar muito as 
coisas mais sentimentais. O planeta Júpiter te deixará 
mais triste agora. 

LIBRA: O astro rei mexerá muito com você, já o planeta 
Saturno será mais tímido hoje. Tente conversar e ouvir 
mais, faça isso sem tentar manipular o tempo todo.

ESCORPIÃO: O planeta Urano irá mexer neste aspecto 
seu mais voltado aos sentimentos, não deixe que caçoem 
de você no momento. 

SAGITÁRIO: Com muita criatividade poderá agir de 
forma mais energizada durante este período. Siga em 
busca do seu sonho agora.

CAPRICÓRNIO: Tenha uma imaginação mais fértil para 
conseguir o que você quer. Não alimente refl exões ruins 
agora.

AQUÁRIO: Não deve desistir se em algum momento vier 
a apertar a situação para você. O planeta Mercúrio fará 
uma interferência naquilo que você tende a ganhar.

PEIXES: Tudo indica que você fi cará muito mais tranquilo, 
principalmente se receber do planeta Júpiter a ajuda 
necessária.
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SATIKO JAPA 22A.
Legítima, fi tness e linda. F.: 
93476-1358 whats.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

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

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
VENDEDOR (A) EXTERNO
Para produto de Mdf. 
Pagamento diário. CV para 
WhatsApp (11) 93454-8900

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

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
APTO. CENTRO
Edifício Rachid, grande/
reformado 145m, 3 dorm/2 
suit, 1 vaga 370 mil/ 94812-
2445/ 98263-3268

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685
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