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

Papo de Plateia Live faz homenagem 
aos 250 anos de Beethoven

ACONTECE

FOTO: REPRODUÇÃO/JOSEPH KARL STIELER

vos requerentes continua sendo obrigatório.
Dessa forma, o cronograma de escalona-

mento do bloqueio e suspensão do BPC para 
quem não se inscreveu no CadÚnico passará a 
ser conforme o esquema abaixo, assim como os 
beneficiários não cadastrados que fazem ani-
versário nos meses de setembro a dezembro, e 
que ainda não estiverem no CadÚnico, terão o 
bloqueio e a data limite para o cadastramento 
adiados por mais dois meses.

Viária mostraram locais que devem concentrar 
uma atenção especial por parte da fiscalização. 
No comportamento geral do trânsito, foi identifi-
cado que o excesso de velocidade, o desrespeito 
à sinalização de trânsito, o uso de bebidas alcoó-
licas e entorpecentes antes de conduzir o veículo 
foram fatores que contribuíram para os óbitos 
por acidentes de trânsito no período. Na ocasião, 
o grupo entendeu a necessidade de intensificar 
as ações de fiscalização nos bairros a fim de coi-
bir tais imprudências. A campanha vem sendo 
dirigida mais para o grupo de motociclistas, o 
que mais tem sido vítima de acidentes.

O prazo para inclusão de novas pessoas 
no Benefício da Prestação Continuada (BPC) 
foi ampliado por mais 60 dias para que os não 
inscritos no Cadastro Único para Programas So-
ciais (CadÚnico) possam providenciar o cadas-
tramento. A medida foi estabelecida por meio 
da Portaria 427, do Ministério da Cidadania, de 
29 de junho de 2020. Atualmente, 93% dos be-
neficiários do BPC e suas famílias encontram-se 
inscritos no CadÚnico. O cadastramento de no-

Toda quarta-feira, sempre das 19h às 21h, 
a prefeitura apresenta o Sarau Amor e Es-
perança, veiculado pela fanpage do evento 
no Facebook, disponível em https://www.fa-
cebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A
7a-102829921406683/. Iniciativa da Secretaria 
de Cultura e da Casa de Cultura Popular São Ra-
fael, o sarau tem por objetivo proporcionar cul-
tura aos participantes e desenvolvimento para 
artistas iniciantes. A participação é livre.  Na edi-
ção desta quarta-feira (8) o Sarau Amor e Es-

Para tentar diminuir o número de acidentes 
com vítimas envolvendo motociclistas dentro de 
Guarulhos, principalmente após o início da pan-
demia, quando se acentuou o uso desse tipo de 
veículo por causa do aumento do serviço de de-
livery, o Grupo de Segurança Viária, coordenado 
pelo Departamento de Trânsito do município, 
realiza nesta quarta-feira (8) uma reunião por 
plataforma digital para discutir os óbitos e aci-
dentes de trânsito que ocorreram nesse período 
atípico de isolamento social.

Na última reunião, realizada em 13 de maio, os 
dados do Observatório Municipal de Segurança 

Prorrogado prazo para inclusão de novos beneficiários do BPC

Música e poesia do maranhense Rai Gama marcam sarau virtual 

Acidentes com motos é tema de reunião do Grupo de Segurança Viária

perança homenageia Raimundo Nonato Gama 
Rocha, escritor, músico, compositor e autor do 
livro de poesias A Rosa Roubada. Nascido em 
São Luís (MA), o poeta é conhecido no meio ar-
tístico pelo pseudônimo Rai Gama.

Aberto a artistas das mais diferentes lingua-
gens, o Sarau Amor e Esperança conta com 
apresentações musicais, leitura de poesias e 
crônicas, pockets com piadistas contadores de 
causos, compartilhamento de desenhos e pintu-
ras, entre outros. 

Por que Beethoven é 
tão importante para a mú-
sica de concerto? Nesta 
quarta-feira (08), às 20h, o 
Papo de Plateia Live faz ho-
menagem aos 250 anos de 
nascimento do compositor 
alemão, reconhecido como 
um dos maiores criadores 
da música erudita.

Iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, o evento é trans-
mitido pelas redes sociais 
das orquestras de Guaru-
lhos no YouTube (https://
www.youtube.com/chan-
nel/UCS9r_T3pJEr2wn-
ZreRGSo1g), no Facebook 
(https://www.facebook.
com/ojmguarulhos/) e no 
Instagram (https://www.
instagram.com/orquestra.
em.casa/).

Para mostrar a relevân-
cia de Beethoven, o Papo 
de Plateia desta semana 
convida artistas que têm 
ligações próximas como 
sua obra. Sob mediação 
do maestro Emiliano Patar-
ra, o encontro conta com 
a participação do maestro 
João Maurício Galindo, que 
acabou de lançar um livro 

sobre Beethoven e tem se 
dedicado a palestrar sobre 
o tema, e Cristian Budu, 
um dos grandes pianistas 
da atualidade, premiado na 
imprensa europeia em 2019 
como uma das dez inter-
pretações mais destacadas 
do compositor.

Além do modo como Be-
ethoven moldou o conceito 
do que é ser compositor, 
influenciando e interagindo 
com sua época por meio 
de suas obras, o encontro 
também fala das especifi-
cidades de interpretação 
e do repertório mais re-
presentativo para aqueles 
que desejam se aprofundar 
nesse riquíssimo conjunto 
de composições.

Marcado por grande 
descontração, o Papo de 
Plateia Live viabiliza a inte-
ração entre os internautas 
e convidados, oferecendo 
aperitivos musicais e re-
gistros em vídeos de espe-
táculos. O encontro tam-
bém colabora com a arte 
e a cultura neste período 
de distanciamento social 
como forma de combate 
ao coronavírus.
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Convênio entre prefeitura e Sabesp irá economizar água e recursos públicos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um convênio 
entre a Prefeitura de Guaru-
lhos e a Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), firmado 
no começo do ano, irá pro-
mover economia de água e 
financeira nos órgãos públi-

cos municipais ao longo dos 
próximos anos. Trata-se do 
Programa de Uso Racional 
da Água (Pura), a ser im-
plantado primeiramente nos 
órgãos da Secretaria de Edu-
cação, como escolas e CEUs, 
posteriormente em hospitais, 

UPAs e unidades de pronto-
-atendimento (PAs) e, por 
fim, em toda a rede pública 
de Guarulhos.

Por meio deste convênio a 
Sabesp contrata uma empre-
sa que instala, nas unidades 
escolhidas, equipamentos 
para economizar água, como 
redutores de vazão em tor-
neiras e chuveiros, caixas 
acopladas nas descargas ao 
invés de válvulas e até mes-
mo torneiras com temporiza-
dor (fechamento automático).

Imediatamente após o 
serviço começar a ser utili-
zado em qualquer unidade 
da Prefeitura, a Sabesp dará 
um desconto de 25% na con-
ta de água, ainda que aquele 
local gaste o mínimo mensal. 
Além disso, após o primeiro 
ano, a expectativa é que haja 
uma diminuição de 10% no 
consumo daquela unidade, re-
fletindo diretamente na conta 
de água e, portanto, na econo-
mia de recursos públicos.
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Mais economia
Após três anos, o consumo nos locais onde o Pura foi 

implantado costuma diminuir de 40% a 50%. Ou seja, nes-
te período a unidade passará a gastar cerca de metade da 
água utilizada anteriormente, como aconteceu no Hospital 
das Clínicas e na Universidade de São Paulo, locais em que 
o Pura já funciona há alguns anos.

Além da instalação dos equipamentos nas unidades, o 
Pura prevê ainda a capacitação de servidores a fim de iden-
tificar vazamentos e ações de conscientização ambiental so-
bre o uso racional da água, incluindo comunicação visual. 
No caso das escolas, essas ações abrangem alunos, professo-
res e diretores, sempre levando em conta o distanciamento 
social necessário a fim de evitar riscos de contágio pelo co-
ronavírus.

“É importante frisar que todas essas ações não compro-
metem a higiene das unidades”, afirma Samuel Camargo 
Neto, gestor do contrato da Sabesp em Guarulhos, preocu-
pado com a pandemia de covid-19. 

A princípio haverá um acompanhamento diário no gas-
to de água de cada unidade para verificar se de fato a eco-
nomia está sendo feita. Caso haja vazamentos, a empresa 
contratada irá consertá-los sem custos adicionais. Haverá, 
ainda, ações de reaproveitamento da água da chuva.

O objetivo do convênio é abranger todas as unidades 
públicas da Prefeitura. Se forem levadas em consideração 
apenas as escolas, são mais de 150 unidades espalhadas por 
Guarulhos, sem contar os 12 CEUs.

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 fecha primeiro semestre com 
mais de 2.500 Carteiras do Idoso emitidas

Município terá Fórum de Cultura 
virtual no próximo sábado

Operação Integrada Alto Tietê fiscaliza 
motoristas em Guarulhos e Arujá

Prefeitura leva recapeamento para mais duas vias

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No primeiro se-
mestre deste ano, Guarulhos 
registrou 2.530 emissões da 
Carteira do Idoso. Esse é o 
segundo melhor resultado 
do município na confecção 
do documento, ficando atrás 
apenas de 2019, quando fo-
ram expedidas 3.231 cartei-
ras. Em 2018 foram feitas 
1.809 Carteiras do Idoso e, 
no ano anterior, 483.

Já o mês de fevereiro de 
2020 obteve o recorde nas 
emissões, com 1.022 unida-
des, superando junho do ano 
passado, até então o melhor 
resultado apresentado, com 
903 carteiras processadas.

A Carteira do Idoso se 
destina a pessoas acima de 
60 anos que não tenham 
como comprovar renda in-
dividual de até dois salários 
mínimos para a obtenção 
da gratuidade na passagem 
interestadual (ônibus, trem 
ou barco) ou de desconto de, 
no mínimo, 50% no valor da 
passagem. O benefício fede-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Conselho 
Municipal de Política Cul-
tural de Guarulhos realiza 
no próximo sábado (11), às 
14h, o Fórum de Cultura, 
iniciativa de participação so-
cial que conta com o apoio 
da Prefeitura de Guarulhos. 
Por conta da necessidade de 
distanciamento social como 
forma de evitar o contágio 
do Covid-19, o encontro será 
realizado de modo virtual.

A atividade acontece via 
chamada de vídeo do Goo-
gle Meet. Para participar os 
interessados devem acessar 
o link https://meet.google.
com/kjs-zcww-dgz.

Nesta edição o fórum 
será dividido em dois mo-
mentos. No início, todos 
os participantes estarão na 
mesma sala e participarão 
de um diálogo sobre o Plano 
Municipal de Cultura, apro-
vado pela Câmara Munici-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria para 
Assuntos de Segurança Públi-
ca de Guarulhos, em conjunto 
com Arujá e Itaquaquecetuba, 
promoveu neste domingo (05) 
a Operação Integrada Alto 
Tietê com o objetivo de de-
senvolver ações preventivas 
de segurança. As equipes das 
GCMs montaram bloqueios 
no Jardim Aracília, em Gua-
rulhos, e na praça Recanto 
Primavera, em Arujá. Foram 
realizadas 221 verificações 
em veículos (carros e motos), 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Programa de 
Melhoria de Infraestrutura 
promove o recapeamento 
de mais duas vias de Guaru-
lhos: a rua Januário Cicco, no 
Jardim São João, e a avenida 
Aníbal Martins, no Jardim 
Bela Vista. Após o recape-
amento as vias vão receber 
sinalização do solo. A ação é 

pal no último dia 2, e a lei 
federal Aldir Blanc, sancio-
nada no dia 29 de junho.

No segundo momento os 
participantes deverão esco-
lher uma sala de videocha-
mada, de uma das lingua-
gens artísticas culturais, de 
acordo com as nove cadeiras 
que possuem representação 
no conselho. Nessas salas 
acontecerão debates seto-
riais, discussão de temas 
específicos e as eleições para 
vagas no conselho.

Atualmente existem seis 
cadeiras vagas no conselho 
para cargo de suplente. São 
elas: Artes Cênicas; Livro 
e Literatura; Artes Visuais 
e Artesanato; Associações 
Culturais; Música; e Audio-
visual. As demais cadeiras, 
completas nos cargos de ti-
tulares e suplentes, são Hip 
Hop, Cultura Popular e Pa-
trimônio Histórico.

resultando em 16 autuações 
por falta de equipamentos de 
segurança e uso de celular ao 
volante, entre outras.

Durante a ação, que teve o 
apoio de profissionais de Ita-
quaquecetuba, foram apreen-
didos um balão e carretilhas 
com cerol e linha chilena. 
Neste momento da pandemia 
de covid-19, as Guardas Civis 
Municipais têm atuado inten-
samente em ações preventi-
vas contra o crime e também 
no combate a aglomerações.

da prefeitura, gerenciada pela 
Secretaria de Obras, e é de-
senvolvida permanentemente 
em todas as regiões da cidade.

Executados pela empresa 
Hanaltec Tecnologia Ltda., 
os trabalhos na rua Januário 
Cicco contam com recapea-
mento asfáltico, recuperação 
de guias, sarjetas e passeio 

ral é assegurado pelo Estatu-
to do Idoso (lei 10.741/2003).

A recomendação da Pre-
feitura é para que o inte-
ressado em adquirir o do-
cumento aguarde o fim da 
pandemia de Covid-19 e de-
pois agende atendimento no 
Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) mais 
próximo da sua residência, 
ou então na Central do Ca-
dastro Único de Programas 

Sociais (CadÚnico)/Bolsa 
Família para realizar a ins-
crição e obter o Número de 
Identificação Social (NIS).

Caso os dados já estejam 
no CadÚnico e atualizados 
o atendente irá verificar o 
NIS existente e solicitar a 
carteira no sistema. O docu-
mento contém informações 
de identificação do cidadão, 
do município em que vive, o 
NIS e uma foto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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em concreto, num trecho en-
tre a estrada do Saboó e a rua 
Lelmo Marinho, com valor 
de contrato de R$ 283,3 mil. 
Já os trabalhos na rua Aníbal 
Martins estão sendo realiza-
dos pela Paupedra Pedreiras, 
Pavimentações e Construções 
Ltda., num trecho entre a ave-
nida Manoel Isidoro Martins 
e a avenida Martins Junior, 
com custo de R$ 339,7 mil.

O Programa de Melhoria de 
Infraestrutura de Guarulhos 
conta com a execução de al-
gumas intervenções durante a 
noite, quando o baixo fluxo do 
trânsito permite desenvolver 
com mais tranquilidade o tra-
balho. Por conta da pandemia 
da Covid-19, todas as empresas 
contratadas para a execução 
das obras foram orientadas a 
que seus funcionários traba-
lhem obrigatoriamente com 
equipamentos de proteção.
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Guarulhos tem taxa de contaminação menor que a maioria 
das cidades liberada pelo estado para retomar economia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De 11 municípios 
autorizados pelo governo esta-
dual a reabrirem bares e restau-
rantes, apenas um tem taxa de 
contaminação por 100 mil ha-
bitantes menor que Guarulhos. 
A informação foi dada durante 
live realizada ontem pelo pre-
feito Guti.

Segundo ele, um estudo 
do próprio governo do estado 
aponta os municípios e os res-
pectivos índices de contami-

nação por 100 mil habitantes 
sendo a capital (1.124), São Ca-
etano do Sul (1.116), São Ber-
nardo do Campo (1.041), Santo 
André (1.001), Diadema (826), 
Taboão da Serra (789), Cotia 
(613), Itapecerica da Serra (612), 
Guarulhos (552) e Mauá (517).

“A capital tem o dobro de 
contaminados por coronavírus 
que Guarulhos. Todas essas 
cidades foram para a fase 3, 
menos Guarulhos. É por isso 

que vamos buscar na Justiça 
para que Guarulhos tenha sua 
autonomia. Isso é, no mínimo, 
injusto e incoerente. Queremos 
uma reunião com o governo es-
tadual, vamos levar entidades 
de classe se for possível, para 
mostrar a nossa indignação e 
cobrar a justiça e, em último 
caso, ir para o Supremo Federal 
para postular a autonomia de 
Guarulhos”, disse Guti.

Ontem a cidade registrou 
nova queda na taxa de ocupa-
ção de leitos para o tratamento 
da covid-19 nos hospitais sob 
gestão municipal. As UTIs 
apresentaram lotação de 52,5%, 
número que no sábado era de 
62,8% e, na sexta, 57,6%. No 
que se refere às vagas de enfer-
maria, 73,9% delas estão ocupa-
das, percentual que se manteve 
quase inalterado em relação ao 
fi m de semana e menor que o 
do último dia 3, quando a ocu-

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

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 Ordinária 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  (online e digital) como recomendam nossas autoridades Governamentais e 
principalmente da área de Saúde, no endereço  https://assembleia.click/altavista a partir das
13:00 do dia 15 de julho e encerramento às 22:00 do dia 19 de julho do corrente, com a 
seguinte pauta:

Item 1 – Aprovação das contas do exercício anterior, atos e resoluções do
 Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo.

 Item 2 – Esclarecimentos complementares à carta dos condôminos:  Apto. 24 –
  Torre; Apto. 14 – Torre 2; Apto. 232 – Torre 2; Apto. 23 – Torre 2; Apto. 204 –
 Torre 1; Apto. 133 – Torre 1; Apto. 133 – Torre 1 e, Apto. 31 – Torre 1

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 O modo "online" consistirá em videoconferência das 19:30 às 21:30 horas e os
 detalhes de endereço, senha e modo de acesso estarão disponíveis à partir das 13 horas
 do dia 15 de julho no endereço https://assembleia.click/altavista. Nesse modo não
 haverá votação, apenas apresentação da prestação de contas e esclarecimentos
 do item 2.

 O modo "digital" consistirá na votação propriamente dita. Já a partir das 13:00 horas
 do dia 15/07 até as 22:00 do dia 19/07, e independente da participação ou não
 na videoconferência, a ferramenta vai receber os votos durante este período,
 sendo sugerido que se inicie após a apresentação da prestação de contas Item 1. 

Ficam os senhores Condôminos notificados que a não participação da Assembleia Geral Ordinária 
em apreço no modo "digital", 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, 07 de julho de 2020.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Antônio Inácio de Almeida Junior - Síndico

pação estava em 85,4%.
No Centro de Combate 

ao Coronavírus (3C-Gru) 11 
pacientes tiveram alta nesta 
segunda-feira. Outros 59 per-
manecem internados, sendo 13 
em UTIs, 41 na enfermaria e 
cinco em observação. Embora 
o município tenha no momen-
to 10.125 casos confi rmados 
do novo coronavírus, com 757 
mortes, a taxa de letalidade na 

cidade se mantém em 7,4%. O 
Boletim Epidemiológico desta 
segunda-feira contabiliza mais 
19 óbitos que estavam sob in-
vestigação e tiveram o diagnós-
tico positivo para covid-19, sen-
do que cinco deles ocorreram 
maio, seis em junho e oito em 
julho. Outras 23 mortes estão 
sendo investigadas na cidade, 
duas delas ocorridas nesta se-
gunda-feira no 3C-Gru.

Cidades
São Paulo 
São Caetano do Sul
São Bernardo do Campo
Santo André
Diadema
Taboão da Serra
Cotia
Itapecerica da Serra
Guarulhos*Guarulhos*
Mauá

1.124
1.116
1.041
1.001
826
789
613
612
552552
517

Casos por 100 mil habitantes

*única cidade não autorizada a avançar de fase no Plano SP
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Prontos para reabrir, restaurantes em Cumbica 
lamentam gastos e liminar ‘surpresa’ contrária
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Preparados e 
equipados para reabrirem 
nesta segunda-feira (06), os 
donos de restaurantes de 
Guarulhos foram surpreen-
didos com a decisão liminar 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo que, a 
pedido do governo do Esta-
do, obrigou o município a 
obedecer exatamente às me-
didas previstas no Plano SP 
para a fase laranja, na qual 
está enquadrado.

Em Guarulhos, mesmo 
mantido em fase anterior à 
da capital, a prefeitura am-
pliou algumas autorizações 
- como a salões de beleza – e 
aumentou o horário de per-
missão de funcionamento 
em comércios. Os restauran-
tes estavam autorizados a re-
abrir no dia 6.

Às vésperas da tão espera-
da recepção aos clientes, eles 
terão que aguardar um possí-
vel avanço da cidade para a 

fase amarela ou, então, uma 
reviravolta na Justiça, tendo 
em vista que o prefeito Guti 
afirmou, na última sexta-fei-
ra (03) – mesmo dia em que 
a Prefeitura foi notificada so-
bre a liminar - que vai recor-
rer da decisão.

“Financiamos a folha sa-
larial, os impostos, fizemos 
empréstimos para pagar os 
produtos comprados, que já 
venceram e não foram uti-
lizados. Na ânsia de reabrir, 
compramos tudo de novo. E 
agora recebemos essa notí-
cia”, aponta Helson Shikasho, 
dono do restaurante Nutri 
Nipo, em Cumbica.

“Eu tinha três restauran-
tes antes da pandemia. Fe-
chei dois: um com 15 anos de 
atividade, próximo à Base Aé-
rea, e o outro que funciona-
va há oito na mesma região. 
Tínhamos 120 funcionários. 
Hoje, cerca de 35”, conta o 
empresário, que admite ter 

adotado todos os protocolos 
imaginando que a reabertu-
ra aconteceria nesta semana. 
“Nós fizemos a identificação 
de distanciamento e coloca-
mos uma pessoa para medir 
temperatura. Aumentamos 
o número de lavatórios e 
implantamos a utilização de 
luva descartável para o ma-
nejo dos utensílios”, conclui o 
comerciante, que diz que as 
entregas no sistema delivery 
não representam um terço do 
que era vendido antes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

Manuel Teixeira, de 72 
anos, dedica 50 deles ao seu 
restaurante, o Cumbicenter. 
Ele diz que toda sua equipe 
se mobilizou para o retorno 
das atividades no dia 6. “Fi-
zemos uma limpeza profis-
sional, investimos em totens 
de álcool gel, uma lavadora 
nova, termômetro digital, lu-
vas descartáveis. Estocamos 

Cidade deixada de lado

‘Não demiti ninguém, mas não sei mais o que fazer’

“Pelo que acompanhei, a capital está numa situação pior do que Guarulhos. Então, não 
justifica [a decisão do TJ]”, pondera Helson. De fato, conforme balanço divulgado na quinta-
-feira, 2, pelas própria Secretaria Estadual de Saúde, a Capital registra 1.125 casos para cada 
grupo de 100 mil moradores, enquanto Guarulhos contabiliza 554,7 (menos da metade). 
Já em número de óbitos, a taxa em São Paulo também é maior, sendo 61,4 contra 54,0 em 
Guarulhos.

A região do Alto Tietê, à qual a cidade pertence, também tem melhores índices do que a 
Capital na ocupação das UTIs: 58,3%, quase 10% abaixo da capital. Apesar dos números, o 
governo estadual incluiu a Capital na fase amarela, menos restritiva, e manteve o Alto Tietê 
na fase laranja.

carnes, peixes e outros ingre-
dientes. Convocamos funcio-
nários afastados e treinamos 
todo o pessoal para trabalhar 
dentro das normas de segu-
rança”, relata.

“Desde o início da qua-
rentena trabalhamos em sis-
tema drive-thru, mas devido 
à característica do nosso res-
taurante, não fomos bem-

-sucedidos. Continuamos 
oferecendo refeições popu-
lares, mas que não pagam 
nem o básico de nosso custo 
fixo. Não demiti ninguém, 
mas não sei o que fazer de 
agora em diante. São 27 fun-
cionários que dependem de 
nós. Estamos desesperados e 
pedindo socorro”, finaliza o 
empreendedor.

Para o presidente da As-
sociação dos Empresários 
de Cumbica (ASEC), José Jú-
nior Araújo, a concessão da 
liminar é uma irresponsabi-
lidade diante dos meses em 
que os empresários tiveram 
queda considerável de recei-
ta e do investimento feito 
para a reabertura.

“Havia um decreto que 
fixava a reabertura de bares 
e restaurantes, dentro de pa-
drões de higiene e preven-
ção, no dia 6. São Paulo tem 
proporcionalmente mais 
casos do que Guarulhos, e 
lá a reabertura foi mantida. 
Pedir a liminar na véspera 
de uma aguardada reabertu-
ra, com os comerciantes in-
vestindo o dinheiro que não 
têm, é uma irresponsabilida-
de”, reclama o dirigente.

Para ele, em um bair-
ro predominantemente in-
dustrial, como Cumbica, a 

situação dos restaurantes 
é ainda mais grave. “Cum-
bica tem restaurantes fre-
quentados basicamente por 
empresários e funcionários 
das empresas, abrindo só 
para o almoço e durante a 
semana. Não há tradição do 
delivery e a situação é mui-
to difícil, com contas atra-
sadas e sérios riscos de não 
abrirem mais”, continua.

Araújo lamenta a incoe-
rência dos critérios usados 
pelo Estado para tratar de 
algo tão importante aos 
municípios vizinhos da Ca-
pital. “Guarulhos não pode 
ser tratada dessa forma. As 
cidades são interligadas e o 
fluxo entre elas é enorme 
no dia a dia. Pessoas que 
moram em São Paulo vêm 
trabalhar em Guarulhos e 
vice-versa. Não faz sentido 
esse descaso com Guaru-
lhos”, completa.
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A Caixa iniciou ontem o pagamento do saque 
emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), para trabalhadores nascidos em 
fevereiro. O novo saque tem como objetivo enfrentar 
o estado de calamidade pública em razão da 
pandemia da covid-19. No total, serão liberados, 
de acordo com todo o calendário, mais de R$ 37,8 
bilhões, para aproximadamente 60 milhões de 
trabalhadores.  O pagamento do saque emergencial 
será realizado por meio de crédito na Conta 
Poupança Social Digital, aberta automaticamente 
pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do 
saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando 
a soma dos saldos de todas as contas ativas 
ou inativas com saldo no FGTS. O calendário foi 
estabelecido com base no mês de nascimento do 
trabalhador e contém dados que correspondem 
a valores de crédito na conta de armazenamento 
digital social, além de dados a partir de quando os 
recursos disponíveis estão disponíveis para saque 
em espécie ou transferência para outras contas.

As inscrições para a edição 2020 do 
segundo semestre do Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) começam hoje. Estudantes 
interessados em concorrer a vagas em 
instituições públicas de ensino superior devem 
acessar o site do programa até esta sexta-feira 
(10). Mais de 51 mil vagas serão oferecidas 
em instituições do país.  Pela primeira vez, 
além dos cursos de graduação presenciais, o 
Sisu 2020.2 vai ofertar vagas na modalidade 
a distância (EaD). Podem participar da seleção 
candidatos que prestaram as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e 
não tiraram nota zero na redação. Quem fez 
a prova na condição de treineiro está fora 
do processo. A classifi cação é de acordo 
com o desempenho obtido nas provas. Para 
determinados cursos, algumas instituições 
exigem nota mínima para ingresso. As 
informações estão nos editais elaborados por 
cada universidade na adesão ao programa.

ANOTE

Porque adoramos falar de nós 
mesmos, nos entusiasmamos 
quando estamos falando

Não sei se vocês sabem, mas fui 
vendedor por muito tempo. Che-
guei a treinar equipes de vendas e 
também diversos vendedores pelo 
Brasil adentro. E dentre todas as 
técnicas mais poderosas de ven-
das, com certeza a arte de ouvir é 
a mais poderosa.

Muitas pessoas acham que ven-
der é para quem fala bem, para 
aquela pessoa conversadora, a 
pessoa mais animada. Digo uma 

coisa para vocês, vender não tem 
nada a ver com falar, falar e falar. 
Ao contrário, a pessoa que souber 
ouvir mais, com certeza terá mais 
resultados.  Sabe por que? Por que 
vai entender o seu interlocutor, 
vai captar mais informações sobre 
suas necessidades e sabendo disso, 
vai ser mais assertivo na solução.

Se você quer despertar o inte-
resse de outra pessoa. Descubra os 
gostos dela. Fale sobre assuntos 

que ela realmente goste. Você vai 
perceber que ela vai querer falar 
com você. E sabe por que?

Porque adoramos falar de nós 
mesmos, nos entusiasmamos quan-
do estamos falando e percebemos 
que as outras pessoas estão interes-
sadas. Nos identifi camos com pes-
soas que sabem e querem falar dos 
mesmos assuntos, que mostre que 
somos importantes. Isso mesmo 
que eu escrevi. TODAS AS PESSO-
AS gostam de ser ouvidas.

Então, se você precisa ter con-
tato com uma pessoa, aconselho 
seguir alguns passos. Passo núme-
ro um: frequente os mesmos lu-
gares que ela ou parecidos. Passo 
número dois: Conheça dos seus 
interesses, hábitos e hobbies.  Pas-
so número três: Escute-a. E a faça 
perceber que você tem interesse 
pelo que ela está falando.  Se você 
conseguir isso nos primeiros en-
contros, você pode ter certeza que 
vai chamar a atenção dela e ela vai 
desejar ter contato com você. E 
possivelmente também terá resul-
tados comerciais com essa pessoa, 
se for o caso.

Concluindo: Você terá ótimos 
resultados na vida sendo um bom 
ouvinte, entenderá os pontos de 
vista de outras pessoas e também 
compartilhará de novos conhe-
cimentos com diversos tipos de 
pessoas. Fazendo com que você só 
tenha a ganhar.

Agora pratique sem modera-
ção. Faça-se ser esse bom ouvinte 
e colha os benefícios dessa pratica 
que vai te ajudar em todos os seto-
res da vida.

Boa Sorte!

A importância 
em saber ouvir

PONTO
DE VISTA

Empresário, palestrante, 
consultor, máster em PNL, 
especialista em Hipnose 
Clinica. Redes Sociais: 
“Oficina da Mente PNL”

VITINHO KAMGURU

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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Anvisa autoriza testes da vacina contra o coronavírus

Justiça condena ex-auditor da Receita por fraudes na aduana de Cumbica

Novo ciclone passa por Santa Catarina nesta 3ª

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
que a Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) au-
torizou o Instituto Butantan, 
em parceria com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac Biotech, 
a iniciar a fase III dos ensaios 
clínicos para testar a eficácia e 
a segurança da vacina contra 
o coronavírus. Os voluntários 
serão profissionais de saúde 
que trabalham no atendimen-
to a pacientes com covid-19.

“Esta é uma etapa de fun-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Justiça Fede-
ral de Guarulhos condenou o 
ex-auditor fiscal Marcos Ki-
niti Kimura por improbidade 
administrativa na Operação 
Trem Fantasma, que expôs um 
esquema de fraudes tributárias 
e descaminho de produtos im-
portados no GRU Airport – Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica.

Kimura vai pagar multa de 
R$ 100 mil e precisará devolver 
bens e valores obtidos ilicita-
mente. Além disso, ele teve os 
direitos políticos suspensos por 
oito anos e está proibido de con-
tratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos 
fiscais pelo prazo de 10 anos.

A decisão do juiz Etiene Co-
elho Martins, 4ª Vara Federal 
em Guarulhos, foi proferida 
no último dia 18 no âmbito de 
denúncia apresentada pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF). 
A procuradoria afirma que o 
esquema burlava o trâmite al-
fandegário do aeroporto para 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Estado de San-
ta Catarina se prepara para um 
novo ciclone extratropical pre-
visto para hoje. O evento ocor-
re apenas uma semana após 
a passagem do ciclone bomba 
que deixou um rastro de des-
truição e causou pelo menos 14 
mortes nos Estados do Sul.

O novo ciclone deve ser me-
nos intenso e não é classificado 
como ciclone bomba. De qual-
quer forma, o fenômeno vai 
passar por um Estado com es-
truturas e casas ainda bastante 
abaladas pelo evento da última 
semana. Segundo a meteorolo-

que mercadorias importadas 
entrassem no Brasil sem o pa-
gamento de tributos. Empresá-
rios subornavam auditores da 
Receita e despachantes adua-
neiros para que eles substitu-
íssem produtos importados de 
alto custo por uma carga de 
menor valor (carga clone) no 
momento do desembarque. 
Com isso, a tributação era feita 
sobre a carga clone, resultando 
em arrecadação menor.

Na época, Kimura era chefe 
substituto da equipe de trân-
sito aduaneiro do Aeroporto 
de Guarulhos, cuja função era 
analisar a Declaração de Trânsi-
to Aduaneiro, conferir e liberar 
as cargas importadas.

Apontado pelos investigado-
res como chefe da organização 
criminosa, o proprietário da 
empresa Marítimas Importação 
e Exportação Ltda, afirmou em 
depoimento que o ex-auditor foi 
responsável por planejar uma 
operação de importação de 18 
toneladas de carga e que, devi-

gista da Gilsânia Cruz, da Epa-
gri/Ciram, os ventos nesta terça 
e quarta-feira devem ficar entre 
60km/h e 80km/h, abaixo da 
média dos 100 km/h registra-
dos anteriormente.

“Está todo mundo queren-
do saber se esse ciclone é tão 
intenso quanto o outro. Mas 
ele não é. A previsão é que seja 
bem menos intenso”, explicou 
em comunicado emitido pelo 
órgão. O novo sistema deve 
provocar chuva especialmente 
nas regiões do oeste ao sul de 
Santa Catarina, próximas à di-
visa com o Rio Grande do Sul. damental importância na 

vida do país e na vida e na 
saúde de milhões de brasilei-
ros. Toda a pesquisa clínica 
será coordenada pelo Institu-
to Butantan, um dos maiores 
centros de pesquisa do mun-
do, que tem mais de 100 anos 
de atividades e é o maior pro-
dutor de vacinas da América 
Latina e um dos maiores do 
mundo”, disse Doria.

As inscrições começam na 
próxima segunda-feira (13) e o 
processo de testagem será ini-

ciado em 20 de julho. Os pro-
fissionais de saúde não podem 
ter sofrido infecção provocada 
pelo coronavírus, não devem 
participar de outros estudos e 
não podem estar grávidas ou 
planejarem uma gravidez nos 
próximos três meses. Outra 
restrição é que não tenham 
doenças instáveis ou que pre-
cisem de medicações que alte-
rem a resposta imune.

O Instituto Butantan está 
adaptando uma fábrica para a 
produção da vacina. A capaci-
dade de produção é de até 100 
milhões de doses. Se a vacina 
for efetiva, o Instituto Butan-
tan vai receber da Sinovac, até 
o fim do ano, 60 milhões de 
doses para distribuição.

Os testes serão realizados 
em nove mil voluntários que 
trabalham em instalações es-
pecializadas para covid-19, em 
12 centros de pesquisas de seis 
estados brasileiros. A convoca-
ção dos participantes volun-
tários está programada para 
começar neste mês.

FOTO: DIVULGAÇÃO

do ao risco, pediu pagamento 
dobrado de propina.

Além disso, a investigação 
concluiu que das 41 Declara-
ções de Trânsito Aduaneiro 
liberadas pelo ex-auditor em 
2010, 24 foram transportadas 
por seu irmão, que também in-
tegraria o esquema.

O inquérito da Trem Fan-
tasma, aberto em 2010, reúne 
filmagens de encontros e inter-
ceptação de conversas entre os 
integrantes do grupo. Kimura 
argumenta que o objetivo do 
contato era exclusivamente 
esclarecer dúvidas sobre a im-
portação e transporte de mer-
cadorias. “Soa estranho marcar 
diversos encontros com o che-
fe da organização criminosa 
apenas para explicar algo tão 
simples a alguém que é pro-
prietário de uma empresa que 
frequentemente realiza impor-
tações e, consequentemente, 
está familiarizada com proce-
dimentos aduaneiros”, conside-
rou o juiz Etiene Martins.

O magistrado pontuou ain-
da a coincidência temporal en-
tre os encontros, a importação 
de produtos pela organização 
criminosa e a realização de 
transferências de valores em 
nome do ex-auditor que teriam 
sido usadas para comprar imó-
veis e veículos de luxo. “Neste 
contexto, tudo leva a crer que 
os transportes pelo irmão do 
réu dos produtos objeto das 
DTAs (Declarações de Trânsito 
Aduaneiro) liberadas pelo réu 
não se tratavam de mera coin-
cidência, mas de parte do es-
quema orquestrado”, diz o juiz.

Os imóveis adquiridos pelo 
réu somavam mais de R$ 400 
mil à época. Parte do valor, 
cerca de R$ 184 mil, foi paga 
por meio de transferências 
bancárias intermediadas por 
uma imobiliária responsável 
pela contabilidade da organiza-
ção criminosa. Em sua defesa, 
Kimura alegou que as transfe-
rências foram pagamentos pela 
venda 100 mil dólares, fruto do 

trabalho de seus pais no Japão, 
ao dono da Marítimas.

“Tal versão não procede. 
Não é razoável que alguém ven-
da dólares a uma pessoa que 
mal conhece para pagamento 
futuro sem qualquer garantia e 
que, coincidentemente, liderava 
uma organização criminosa. Do 
mais, não restou devidamente 
comprovada a origem dos dó-
lares, já que apenas foram ane-
xados holerites dos pais do réu 
referentes a alguns meses do 
ano de 1993 (…). As alegações, 
portanto, não são corroboradas 
por outros elementos que não 
as palavras do réu, de maneira 
que destoam do conjunto pro-
batório produzido nos autos”, 
destacou o magistrado.

Em 2015, Kimura já havia 
sido condenado a 15 anos e 6 
meses de reclusão na ação pe-
nal por descaminho, corrupção 
e quadrilha. Na esfera adminis-
trativa, o réu respondeu a um 
processo disciplinar e acabou 
demitido.

FOTO: ROBSON MAFRA/ESTADÃO



ÁRIES: Em Marte surgirá algumas energias que poderão 
vir a lhe auxiliar para o bem neste dia. Com um bom 
senso de percepção precisará aliar-se a novas tendências. 

TOURO: Virá uma corrente de stress mais agressiva neste 
dia. O elemento Terra próprio do signo de Touro irá criar 
algumas soluções. 

GÊMEOS: O planeta Mercúrio pode lhe dar muita energia 
para superar qualquer coisa. Superação é o ponto central 
do seu dia.

CÂNCER: Terá uma grande questão para resolver proble-
mas ainda mais instáveis. No decorrer deste momento o 
planeta Marte irá lhe prejudicar.

LEÃO: O planeta Urano tende a deixar a sua força mais 
distante neste momento. O elemento Fogo fará a sua 
potência se elevar. 

VIRGEM: Carregue com você apenas a boa energia na 
sua vida. O planeta de Mercúrio fará bastante diferença 
no seu dia.

LIBRA: Passará por um dia repleto de desafios, com 
equilíbrio enfrente todos que aparecerem na sua vida. 
Não permita que o pessimismo venha a criar problemas.

ESCORPIÃO: O planeta Vênus irá colocar você em uma 
situação muito bronca e, que precisa de lapidação. 
Precisará notar e reparar os problemas.

SAGITÁRIO: No planeta Mercúrio algumas coisas fortale-
cerão as expansões do seu envolvimento. Deixe que tudo 
venha a fluir de forma natural.

CAPRICÓRNIO: Em Marte ondas de positivismo chegarão 
até sua constelação para gerar bons fluídos agora. Decla-
re a você mesmo sempre que possível.

AQUÁRIO: O dia será bom para você, porém as coisas 
tendem a ficar menos ríspidas neste momento. O planeta 
Mercúrio poderá ser um grande amigo para você. 

PEIXES: Do planeta Júpiter surgirão oportunidades muito 
boas para você sair de uma situação incômoda. Sendo 
forte neste momento irá ganhar muitas alegrias. 

HORÓSCOPO
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DVA
MICKJAGGER

EMIGRANTE
TKALEN

RADIALISTA
ETDLID

RECOMPENSA
XOIGUANA
EMIRGOM

PROPAGANDA
CADELEZ

HIPNOTISMO
CRERLXN
IMJETLI

CO
STAESILVA

Vocalista
da banda 

The Rolling
Stones

Indicação
médica

para per-
der peso

Descobriu
as 4 maio-
res luas

de Júpiter

Condição
do decas-
ségui no
Japão

Uma das
profissões
de Chico
Anysio

Letra que
identifica 
o rei no
baralho

(?) secre-
to: o autor
de cartas
anônimas

Alvo de
previsões 
da cigana

Os aplau-
sos da pla-
teia, para
o artista

A pergunta
de quem
não ouviu

direito

Cabeça, 
em francês

Olegário
Mariano,

poeta
recifense

Técnica
usada na
regressão 
de memória

Cantora
britânica

do hit
"Skyfall"

Jonathan
Swift,

escritor
irlandês

Símbolo
de "seno"
(Trigon.)

Feitio do
furador de

coco

Ator chinês
da trilogia
"Os Mer-
cenários"

Estádio em Manaus
construído para a
Copa do Mundo de

2014 (fut.)

Utensílio comum na
área de serviço

Prêmio do Festival
de Gramado (Cin.)

Título do
dirigente 
de Catar
Área de
atuação
do com-

positor de
jingles

A dificul-
dade de

Tomé 

Presidente
que insti-
tuiu o AI-5
(Hist. BR)

Lagarto 
com crista

Bairro
carioca

Estudei 
no livro
Pago

(abrev.)

Grama
(símbolo)
Obter, em

inglês

Graças
(Teol.)

1.045, em
romanos

3/get. 4/tête. 5/jet li. 6/kikito. 9/emigrante. 10/mick jagger.
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No aniversário de Frida Kahlo, 
visite a casa onde viveu a artista

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Há 113 anos nas-
cia a pintora Frida Kahlo. A me-
xicana foi uma artista marcada 
pela dor e pelo próprio mito. 
Nasceu Magdalena Carmen 
Frida Kahlo Calderón em 6 de 
julho de 1907 na Casa Azul, no 
bairro de Coyoacán, na Cidade 
do México, mesmo lugar onde 
faleceu em 1954, deixando cer-
ca de 200 obras, um romance 
passional e tumultuado com 
Diego Rivera e a marca de um 
caráter rebelde que rompeu 
com as convenções.

Para os fãs da artista e para 
quem gostaria de conhecer 

um pouco mais sobre Frida, 
uma boa notícia: embora as 
viagens ao exterior estejam 
impedidas no momento, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, é possível fazer 
uma passeio virtual pelos am-
bientes da Casa Azul, agora 
transformada no Museu Frida 
Kahlo, e conhecer, por exem-
plo, a cozinha onde Frida gos-
tava de receber os amigos com 
pratos da culinária mexicana, 
o estúdio, com o dispositivo 
ortopédico que ela usava para 
pintar e manter a coluna ereta 
enquanto trabalhava, e tam-

bém o jardim da artista. Di-
versas obras, imagens e cartas 
da pintora mexicana também 
estão disponíveis para serem 
visualizadas em detalhes por 
meio da ferramenta Google 
Arts & Culture.

A obra de Frida foi mar-
cada pela presença da dor. 
Contraiu poliomielite ainda 
pequena e, para piorar, aos 
18 anos o ônibus em que es-
tava colidiu com um bonde. 
No acidente, fraturou a colu-
na e vários ossos e ficou de 
cama por meses. Por puro 
tédio, conforme ela mesmo 
dizia, começou a pintar.

Na bonita Casa Azul viveu 
e morreu em companhia de 
Diego Rivera, o mais talentoso 
muralista mexicano. Frida e 
Diego formaram um dos ca-
sais mais famosos (e tempes-
tuosos) daquele tempo eferves-
cente que foram as primeiras 
décadas do século passado. 

Deu vontade de conhecer? 
Arrisque-se no passeio virtual. 
É grátis e seguro. (https://art-
sandculture.google com/part-
ner/museo-frida-kahlo).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Tetracampeão do mundo, Ronaldão se encanta 
com homenagem e elogia projeto do Guarulhense

Prefeitura de Guarulhos fi rma convênio para 
implantar Centro de Formação Esportiva

FOTO: YONA MATIAS/DIVINO CLICK

LUCAS CANOSA - LUCAS CANOSA - Multicampeão 
e consagrado no mundo es-
portivo, o ex-zagueiro Ronal-
dão foi homenageado por 800 
pessoas durante a apresenta-
ção anual do Guarulhense, 
ocorrida em março. Conhece-
dor do projeto tricolor na ci-
dade, ele não poupou elogios 
ao trabalho que, atualmente, 
benefi cia mais de 600 atletas 
em Guarulhos.

“Eu conheci o Guarulhense 
através do meu primo Renato, 
que é de Guarulhos. Ele me 
apresentou o projeto e, conse-
quentemente, os dirigentes. 
Achei um projeto audacioso e 
muito grande, que atende as 
necessidades esportivas da ci-
dade. É algo muito bom, que 
precisa ser destacado e abrange 
quase todas as modalidades, fa-
zendo com que os jovens bus-
quem o caminho do esporte, e 
não da violência e das drogas”, 
afi rmou Ronaldão.

A carreira vencedora do 
zagueiro foi tema da home-
nagem deste ano na apresen-
tação anual do Galo, a exem-
plo do que aconteceu com o 
ex-atleta olímpico, Wilson 
David, em 2019. Além do te-
tracampeonato pela Seleção 

Brasileira, Ronaldão foi bicam-
peão do mundo e da Liberta-
dores pelo São Paulo naquele 
time histórico comandado por 
Telê Santana. Pelo Tricolor 
paulista, ele também conquis-
tou dois Campeonatos Brasi-
leiros e quatro Paulistas. Pelo 
Flamengo, o Carioca de 1996 
e pelo Santos o Rio-São Paulo 
do ano seguinte.

“Ser homenageado por 800 
pessoas, a maioria crianças e 
adolescentes, foi o reconheci-
mento de um trabalho bem 
feito e uma carreira vitoriosa, 
que muitos jovens não pude-
ram ver, mas seus pais o con-
taram e eles retribuíram com 

um afeto muito grande. Fiquei 
muito feliz e emocionado. Sou 
muito grato ao Guarulhense 
pela homenagem, inclusive 
com a presença do prefeito. Foi 
uma honra e um prazer imen-
so participar de tudo isso”, 
concluiu o tetra.

O presidente do Galo, Car-
los Alberto Fernandes, o Car-
linhos, ressalta que a presença 
do craque agrega valor à mar-
ca do Guarulhense. “Ronaldão 
eleva o patamar de qualquer 
equipe. E o mais importante 
é ter conosco o ser humano 
Ronaldo, que dispensa comen-
tários e apresentações”, enfati-
zou Carlinhos.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na última sexta-
-feira (03) o prefeito Guti as-
sinou um convênio com o 
Governo do Estado para a im-
plantação do Centro de Forma-
ção Esportiva, que irá fomentar 
e contribuir para fortalecer as 
ações ligadas ao esporte na ci-
dade. O convênio tem o objeti-
vo de transferir recursos fi nan-
ceiros para cobertura parcial 
das despesas das equipes de 
base do handebol e da ginásti-
ca artística de Guarulhos.

O valor destinado é próxi-
mo de R$ 250 mil e atenderá 
260 atletas na faixa etária entre 
sete e 17 anos num período de 
12 meses. Com esse aporte, os 
atletas benefi ciados terão direi-
to a estrutura esportiva, alimen-
tação, recursos humanos de 
apoio, uniformes, materiais es-
portivos, lanches e transporte. 

No ato da assinatura, reali-
zada no Paço Municipal, o de-

putado estadual Jorge Wilson 
ressaltou que o convênio for-
talecerá ainda mais o esporte 
local. “Atividade esportiva mais 
presente na vida das crianças e 
jovens fará a diferença no fu-
turo de todos eles. O projeto é 
uma ferramenta de inclusão e, 
certamente, servirá de motiva-
ção aos atletas guarulhenses, 
que conquistarão mais títulos 
para nossa cidade”, disse.

Quem estava muito satisfei-
to era o secretário de Esporte e 
Lazer, Rogerio Hamam, que vê 
com bons olhos a chegada des-
se recurso. “Vamos qualifi car e 
formar atletas com excelência. 
Somos um dos poucos muni-
cípios do Estado que possui 
ginásio específi co para prática 
de ginastica artística, além de 
um desempenho de ouro nas 
categorias de base de handebol. 
Este investimento irá ampliar 
esses resultados”, projeta. 

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

SATIKO JAPA 22A.
Legítima, fi tness e linda. F.: 
93476-1358 whats.

CLASSIFICADOS

������������������������������������
�	���������
��
��������	�������������������
�	������	��	���������
��
��� ��º� ��������� � �� ��� ����� ��������������������
������	����������	����
�������������	������������º�� ����
�	����������������
���������������������������
�������
�������	����
�����������	����������	���ª������	�������	��
��
���� 	�� �����
����� ������ ���� ���� �����
� ����������
��
������������	��������	����������������	�����������
������
� �º�� ��� ������������� ������ �������� ��
��������� ��
������� �� ��� 	�� ���� ��� �	���������� 	��

������ �������� ��� ������� 	�� �������	������� ���
�������� ������ �������� 	�� ����� �� ������	��� �������
��������������������
�	��

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

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

Vende-se

IMÓVEIS

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

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685
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Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches
,9019

PEÇA PELO


