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Final de semana terá 
‘Drive-Thru Solidário’ para 
a Campanha do Agasalho

Prefeitura entrega mais de 
200 cestas básicas para 
imigrantes e refugiados
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NASA - Telescópio Hubble captura o Galaxy on Edge que se estende por toda essa imagem

Live solidária arrecada donativos 
ao projeto Padrinhos de Coração

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

A banda de pop/rock Rolls-Ro-
ck fará um show ao vivo dentro da 
empresa de engenharia M2X, em 
Cumbica, em ação social que vai ar-
recadar donativos ao projeto social 
Padrinhos de Coração, com sede 
na Vila Barros, em Guarulhos. A live 
solidária será transmitida pelo ca-
nal da banda no YouTube no dia 11 
de julho. Quem quiser participar já 
pode doar desde já cestas básicas 
para o grupo de voluntários que 
faz ações de auxílio a necessitados 
desde 2017, em especial, crianças 
com alguma necessidade especial.

Uma das áreas mais afetadas 
durante a pandemia do novo co-
ronavírus e a necessidade de iso-
lamento social, o setor de shows 
e eventos têm realizado diversas 
lives pela internet para minimizar 
o impacto nas receitas. De quebra, 
as apresentações têm servido para 
ações sociais que ajudam outro se-
tor bastante atingido pela quaren-
tena: o terceiro setor.

“A ideia surgiu ao assistir à live 
do Rolls-Rock no condomínio de 
uma amiga, há alguns dias. Lem-
brei de um colaborador que ajuda 
o Padrinhos de Coração e uni o 
útil ao agradável”, explica o fã da 
banda Marcos Pinto, que é sócio 
da empresa que servirá de palco 

para o show.
O projeto social que será bene-

fi ciado existe desde 2017, quando 
a administradora de empresas Eli-
sângela Correia mobilizou amigos 
pelas redes sociais para ajudar 
uma mãe gestante de risco. Dois 
meses depois, o pedido de aju-
da foi da família de uma criança 
especial. “Desde então, o projeto 
cresceu muito. Hoje temos mais 
de 8 mil membros no grupo, entre 
voluntários, apoiadores e pessoas 
que precisam de auxílio”, afi rma.

Para o líder da banda, o voca-
lista e guitarrista Edu Costa, poder 
ajudar as pessoas com a música é 
algo gratifi cante. “O momento é 
de refl exão e união. Não há pala-
vras para descrever a sensação de 
poder fazer o que amamos e, ain-
da, ajudar tanta gente”, disse.

As doações de cestas bási-
cas serão feitas até o dia da live, 
por meio do link  https://www.
qualycestas.com.br/cesta-basica-
-live-solidaria-com-rolls-rock/p

ou um QR Code (em anexo e 
disponível nas artes sobre o even-
to). Além da M2X Engenharia, a live 
solidária tem o apoio da agência 
Lupacom Comunicação, da clínica 
de estética Sirleide Silva e do res-
taurante de comida saudável Boali.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
Vanessa, há Rogério dos Santos, predi-
leto do cacique do partido, o deputado 
estadual Xerife. E uma candidata com 
apoio da Igreja Universal. E nomes ex-
perientes, como Gasparino Romão, Sil-
vana Mesquita e Helena Sena…

TOP FIVE!
Quem será a pessoa sortuda que 

disputará o Legislativo pelo PSD com 
o número 55555? Eu aposto em Karina 
Soltur…

Tenha fé!
A tão esperada defi nição sobre empre-

sa para administrar pátio de recolhimento 
de veículos poderá ser defi nida hoje…

Falta de atitude!
Interessante observar: enquanto a 

ASEC (Associação dos Empresários de 
Cumbica) teve coragem de se manifestar 
contra liminar que proibiu a fl exibilização 
em Guarulhos, outras entidades perma-
necem em silêncio constrangedor…

O que é isso, companheiro?
A patada mais surpreendente contra 

a possível candidatura à Prefeitura da 
educadora Simone Carleto (PSOL) veio 
do presidente do Servidores, Pedro Za-
notti Filho, que disparou: “Já sabemos 
quem vai fi car em último”. Detalhe: ele 
é de Esquerda…

Direita, volver!
Perceptível: o prefeito Guti (PSD) 

está se alinhando subliminarmente com 
o bolsonarismo. Ativistas cibernéticos 
ligados ao presidente Bolsonaro estão 
sendo convidados para visitas na Casa 
Branca...

Rixa!
Quem está pressionando para que o 

presidente da Câmara, Jesus (Republi-
canos) não seja o vice do Guti (PSD) é 
o ex-presidente Eduardo Soltur (PSD). 
Ambos são fi dalgos desafetos…

Alas internas
O ex-presidente Eduardo Soltur 

(PSD) é muito amigo e apoia o ex-de-
putado estadual Gileno - ou sua esposa, 
a vereadora Sandra Gileno - (Patriota) 
para vice do prefeito Guti (PSD). Há mais 
gutistas apoiando…

Balaio de gatos
Há certa tensão no Republicanos. 

Além do presidente Jesus e sua esposa, 
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MEC anuncia Enem em 17 
e 24 de janeiro de 2021

Estado autoriza partidas oficiais de futebol sem torcida a partir do dia 22

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Educação (MEC) e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) anunciaram ontem 
que o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) será aplicado 
nos dias 17 e 24 de janeiro de 
2021. O mês foi defendido por 
secretários de educação e uni-
versidades em reuniões com o 
governo. Já o Enem digital será 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria confirmou ontem 
que as partidas oficiais de fu-
tebol poderão ser retomadas 
em São Paulo a partir do pró-
ximo dia 22. Os jogos não po-
derão receber torcedores e só 
serão realizados em cidades 
que estão na fase amarela do 
Plano São Paulo de enfrenta-
mento ao coronavírus.

“Nosso Comitê de Saúde 
aprovou em conjunto com a 
Federação Paulista de Futebol 
o novo protocolo de retomada 
do Campeonato Paulista”, dis-
se o governador. “Quero regis-
trar que a FPF agiu de forma 
correta e plena, atendendo 
integralmente às recomenda-
ções do Centro de Contingên-
cia da covid-19. Ainda que sem 
a presença de torcida, todos 
poderão assistir pela televi-
são e torcer para seus clubes”, 
acrescentou Doria.

Atualmente, somente a 
capital e outras 15 cidades da 
Região Metropolitana estão na 
etapa intermediária do Plano 

São Paulo. Ainda haverá duas 
reclassificações das 17 regiões 
de saúde do Estado antes da 
retomada do Paulistão, com 
possibilidade de autorização de 
partidas em outras cidades do 
interior e litoral.

Além dos portões fechados 
ao público e restrições territo-
riais de acordo com a evolução 
da pandemia, a FPF terá que 
cumprir um rigoroso protoco-
lo sanitário para organizar os 
jogos. O Campeonato Paulista 
ainda possui duas rodadas de 
classificação e outras quatro de 
eliminatórias a cumprir, com 
previsão de disputa da decisão 
no dia 8 de agosto.

Na retomada das partidas, 
o Centro de Contingência do 
coronavírus exigiu a testagem 
de todas as pessoas envolvidas 
em cada partida. Se qualquer 
atleta ou profissional testar 
positivo, haverá o afastamento 
imediato da pessoa infectada e 
a reavaliação clínica de todos 
os demais com quem houve 
contato direto. Haverá limita-

nos dias 31 de janeiro e 7 de fe-
vereiro. A reaplicação do Enem 
será no dia 24 de fevereiro e 
25 de fevereiro. E os resultados 
serão divulgados no dia 29 de 
março de 2021.

Em coletiva de imprensa, o 
presidente do Inep, Alexandre 
Lopes, disse estar “tranquilo 
para executar o Enem em janei-
ro”. A prova, inicialmente pre-
vista para novembro deste ano, 
foi adiada por causa da pande-
mia do coronavírus. Escolas de 
todo o País tiveram atividades 
presenciais suspensas para evi-
tar a propagação do vírus.

Mais de 5,8 milhões de es-
tudantes estão inscritos nessa 
edição do Enem. Em enquete 
realizada a pedido do ex-mi-
nistro Abraham Weintraub, 
a maior parte dos estudantes 
(49,7%) votou para que o Enem 
fosse apenas em maio do ano 
que vem. Outros 35,3% opta-
ram por janeiro.

FOTO: IVAN STORTI/SANTOS FC

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL ção de acesso de profissionais 
- incluindo atletas, comissões 
técnicas, corpo médico, equi-
pes de arbitragem, funcioná-
rios operacionais, seguranças 
e jornalistas - em todas as par-
tidas. O uso de máscaras será 
obrigatório, com exceção de 
jogadores e arbitragem duran-
te os jogos. Também haverá 
normas específicas de distan-
ciamento social no acesso aos 
estádios e dependências como 
vestiários, cabines de impren-
sa e campo de jogo.



4 Quinta-feira, 9 de julho de 2020
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Cidade entrega mais de 200 cestas básicas para imigrantes e refugiados

Guarulhos promove Drive-Thru Solidário para a Campanha do Agasalho

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
intermédio da Subsecretaria da 
Igualdade Racial e em parceria 
com o Centro de Apoio ao Mi-
grante (Cami), distribuiu cestas 
básicas para mais de 200 fa-
mílias imigrantes e refugiadas 
residentes no Jardim Marilena, 
região do Taboão, entre os me-
ses de maio e julho deste ano. 

As famílias beneficiadas 
são atendidas em diversos 
projetos do Cami, sendo que 
a maioria encontra-se em alta 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos pro-
move neste fim de semana, 
dias 11 e 12, das 8h às 17h, 
o Drive-Thru Solidário no 
Bosque Maia para arrecadar 
roupas, agasalhos, cobertores, 
edredons e sapatos em bom 
estado. A iniciativa da prefei-
tura, por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade, visa a 
receber doações da população 
e de empresas para a Campa-
nha do Agasalho 2020.

O Drive-Thru é um pon-
to de arrecadação em que as 
pessoas não precisam sair 
do carro para fazer a doação, 
pois funcionários do Fundo 
Social vão até o veículo retirar 
os itens. Desta maneira, evita-
-se a aglomeração. As roupas 
doadas atendem durante o 
ano todo às solicitações dos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras), dos 
Serviços de Acolhimento Ins-

vulnerabilidade social, sem 
emprego, remuneração ou ren-
da, já que muitos estão afasta-
dos de suas funções laborais e 
aguardam a possibilidade de 
concessão do auxílio emergen-
cial do governo federal.

Aqueles que se senti-
rem sensibilizados com as 
situações enfrentadas pelos 
imigrantes e refugiados e 
desejarem colaborar podem 
procurar a Subsecretaria de 
Igualdade Racial ou o Cami.

Secretaria da Saúde desmente 
acusações realizadas pelo Cremesp
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com relação à 
fiscalização do Cremesp no 
Hospital de Campanha de 
Guarulhos (3C-GRU), con-
forme divulgação feita à mí-
dia, a Secretaria da Saúde 
de Guarulhos informa que 
o Instituto Medizin de Saú-
de (Imedis), que administra 
o 3C-GRU, faz os seguintes 
esclarecimentos:

As inconformidades in-
dicadas pelo médico fiscal 
não condizem com a reali-
dade, uma vez que o Centro 
de Combate ao Coronaví-
rus de Guarulhos (3C-GRU) 
atende às normas legais, re-
alizando importante servi-
ço de combate à pandemia, 
com mais de 81% de pesso-
as curadas.

A equipe de profissionais 
que trabalha no local conta 
com médicos renomados em 
diversas áreas da medicina, 
bem como titulação de in-
tensivistas, infectologista e 
outras especialidades para 
o combate à Covid-19. Ao 
contrário do afirmado no 
relatório, trabalham no Hos-
pital de Campanha 25 médi-
cos por dia, totalizando 750 
plantões médicos por mês, 
conforme escala enviada ao 
próprio Conselho Regional 
de Medicina. Portanto, é in-
cabível a alegação de dois 
médicos por plantão.

No que tange à afirmati-
va do não fornecimento de 
máscaras cirúrgicas para os 
pacientes, a foto tirada pelo 
fiscal é da recepção do hos-
pital, ou seja, da entrada ini-
cial do pedestre para tria-
gem. Portanto, não se trata 
de pacientes em atendimen-
to médico e sim de triagem. 
Ademais, conforme dispõe 
a nota técnica 04/2020, da 
Anvisa, no serviço de tria-
gem é permitida a utiliza-
ção de máscara de tecido.

Sendo assim, diferente-
mente do relatado no docu-
mento do Cremesp, foram 
adquiridos para o Hospital 
de Campanha de Guarulhos 
mais de 50 mil máscaras 

e mais de 80 mil itens de 
Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), mesmo 
com a dificuldade de com-
pras observada neste mo-
mento de pandemia. Todo 
esse material é contabiliza-
do por sistema automatiza-
do de controle, que já apon-
ta uma movimentação de 
mais de 170 mil itens, dados 
que contradizem a informa-
ção do fiscal.

Além disso, no que se re-
fere ao laboratório de análi-
ses clínicas, mais de 18.700 
exames foram realizados no 
período de 1º de abril a 24 
de maio. Outro ponto que 
não condiz com a realida-
de é a informação de que 
o espaço entre as camas é 
menor que um metro, uma 
vez que cada divisória tem 
exatamente um metro e as 
camas ficam entre elas, jus-
tamente para respeitar o 
fluxo dos profissionais para 
atendimento dos pacientes.

Também não procedem 
as anotações a respeito do 
avental utilizado no Hospi-
tal de Campanha, que é de 
manga longa com punho 
elástico – soft 40g/m².

Quanto à informação de 
que o hospital não atende 
à Resolução de nº 7 de 24 
de fevereiro de 2010 e RDC 
nº 50 de 21 de fevereiro de 
2002, ela é sem fundamento 
e não indica dados pontuais 
que possam levar à conclu-
são de que o local apresen-
ta risco, já que a quantida-
de de pessoas curadas e os 
atendimentos prestados 
pelo 3C-GRU demonstram 
total eficácia do Hospital de 
Campanha de Guarulhos.

Por fim, o Instituto Me-
dizin de Saúde esclarece 
que algumas fotos apre-
sentadas no relatório não 
representam os ambientes 
do hospital, como é o caso 
do conforto médico, entre 
outros, o que descaracteriza 
as demais alegações neste 
sentido, como a de uma su-
posta falta de pias no local.

titucional, da Defesa Civil, de 
ONGs e da Subsecretaria de 
Política para Mulheres.

Empresários, super-
mercados, comerciantes e 
condomínios interessados 
em funcionar como ponto 
de coleta da campanha do 
agasalho devem entrar em 
contato com o Fundo So-
cial de Solidariedade pe-
los telefones 2472-5177 e 
2409-8612.

Prefeitura implantou mais de 4,7 mil 
pontos de iluminação pública desde 2017
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O programa Ilu-
mina Guarulhos, que compre-
ende a implantação e moderni-
zação de pontos de iluminação 
pública, já beneficiou pessoas 
de todas as regiões da cidade 
com a instalação de 4.728 no-
vos pontos desde 2017, o que 
corresponde a mais de 150 km 
de vias iluminadas. Só nos pri-
meiros seis meses de 2020 fo-
ram entregues pela Prefeitura 
1.143 pontos convencionais e 
outros 77 ornamentais.

Desde junho, equipes do 
Departamento de Iluminação 
Pública (DIP) estão atuando 
no Recreio São Jorge com a 
colocação de 86 novos pontos 
em dez vias do bairro. Desse 
total, 55 já foram instalados e 
o restante deverá ser entregue 
até a próxima quarta-feira (15). 
As vias beneficiadas são a rua 
Tancredo Neves, travessa da 
rua Servidão da Passagem, es-
trada Variante dos Veigas, rua 
Um, viela da Passagem, viela 

Boa Vista, rua Souza Reis, viela 
Souza Reis, rua Cambará e tra-
vessa Santa Rosa.

Na última semana o prefei-
to Guti esteve no Recreio São 
Jorge para inspecionar os traba-
lhos e entregar 15 novos pontos 
de iluminação pública na rua 
Tancredo Neves. A via também 
está recebendo pavimentação 
e já conta com 2/3 da obra con-
cluída. O restante deve ser fina-
lizado no próximo mês, o que 
inclui drenagem e implantação 
de escada hidráulica, obras de 

infraestrutura que demandam 
mais tempo.

Na oportunidade, o prefeito 
falou sobre a importância desse 
programa para as pessoas. “A 
gente sabe que levar ilumina-
ção é levar também segurança 
pública e estamos trabalhan-
do muito nisso. Desde o início 
da gestão já foram instalados 
quase 4,8 mil novos pontos de 
iluminação. Só aqui no Recreio 
São Jorge foram mais de 80. Es-
tamos mudando a cara do bair-
ro”, salientou Guti.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: NICOLAS ORNELAS
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TCE emite novo parecer favorável às contas de 
Guarulhos de 2017; não cabem mais recursos

Taxa de cura da covid-19 
atinge 87% no município

ACE-Guarulhos recebe o presidente da Facesp 
em live para debater impactos da pandemia

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - 
ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 
51.260.743/0001-31 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO 
EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de 

São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial o Sr. FLAVIO EDUARDO DA SILVA, brasileiro, vendedor, RG. 27.988.952-5-
–SSP/SP, CPF/MF. 279.865.158-13, residente na Rua Monsenhor Arruda Câmara, N°286, Vila Ede, em São 
Paulo/SP, que atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A, (prenotado sob n.343.501) foi instaurado 
o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 
/97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 9, na matrícula n. 80.387, desta serventia, pela qual FLAVIO 
EDUARDO DA SILVA E TATIANE DOS SANTOS DIAS, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel 
situado nesta comarca: Avenida Rotary, N°680, Apto 13, Torre 03, Bem Viver Condomínio Clube, Edifício Solaris, 
Vila das Bandeiras. A devedora fiduciante TATIANE DOS SANTOS DIAS, foi notificada pessoalmente pelo 1º 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (conforme 
certidão de fls. 106). Com o intuito de proceder à intimação pessoal do devedor FLAVIO EDUARDO DA SILVA, 
foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Avenida Rotary, N°680, Apto 13, Torre 03, Bem Viver 
Condomínio Clube, Edifício Solaris, Vila das Bandeiras, Guarulhos/SP – CEP: 07042-000 (no endereço do 
próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: o destinatário 
mudou-se do endereço indicado há mais ou menos três anos para local incerto e não sabido, conforme 
informações prestadas pelo Sr. Benher Lima Vasconcelos, o qual se apresentou como porteiro do condomínio 
(conforme certidão de fls. 96); b) Rua Monsenhor Arruda Câmara, N°286, Vila Ede, São Paulo/SP – CEP: 
02203-020. (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 1° 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo certificado: “... 
compareci no endereço acima indicado e, lá estando, fui atendido pela Sra. Tatiane dos Santos Dias, ex-esposa 
do Sr. Flavio Eduardo da Silva, a qual informou que o mesmo não reside no local, sendo seu endereço por ela 
ignorado” (conforme certidão de fls. 119). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por 
edital do devedor: FLAVIO EDUARDO DA SILVA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação 
inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será 
certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista 
da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de 
maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o 
prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo 
despacho de fls. 125, 126 e 127. Assim, pelo presente, fica o referido fiduciante (FLAVIO EDUARDO DA SILVA), 
intimado para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (Provimento.CG. 16/2020, Art. 7, § 1 ), a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / 
São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 13:00h), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 22/06/2020 perfazia o valor de R$16.790,93 (dezesseis mil, setecentos e 
noventa reais e noventa e três centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus 
encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje 
e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não 
pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (30 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIE-
DADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. 
Guarulhos, 23 de junho de 2020. Raul Lima de Almeida Júnior - Substituto do Oficial

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guarulhos fará um ví-
deo ao vivo, na tarde desta 
quinta-feira (09), para dis-
cutir os impactos da pan-
demia no setor produtivo 
e debater as ações que a 
entidade e a Facesp (Fede-
ração das Associações Co-
merciais do Estado de São 
Paulo) têm praticado para 
minimizar seus efeitos nas 
empresas, no Estado e em 
Guarulhos.

A live acontece às 13h 
e será transmitida pela pá-
gina da ACE-Guarulhos no 
Facebook. O encontro será 
mediado pelo diretor de 
Marketing da ACE, Lucas 
Felipe, com as presenças 

dos presidentes Silvio Alves 
(ACE) e Alfredo Cotait Neto 
(ACSP e Facesp), além do VP 
de Assunto Estratégicos Alci-
des Braga e o VP da Região 
Administrativa-03 da Facesp, 
William Paneque.

“A ACE-Guarulhos bus-
cou desde o início orientar 
os seus associados, no sen-
tido de como se socorrerem 
financeiramente durante 
esses mais de três meses de 
quarentena. E, sempre em 
sintonia com a Facesp, a en-
tidade procurou auxiliar o 
poder público na definição 
de protocolos de prevenção 
para que as atividades econô-
micas fossem retomadas de 
forma responsável”, lembra 
Silvio Alves.

Em São Paulo, a Fa-
cesp elaborou planos de 
retomada consciente, esta-
belecendo procedimentos 
de higiene no comércio. E 
estabeleceu diálogo per-
manente com a equipe do 
governador João Doria. 
Por aqui, a ACE-Guarulhos 
também protocolou guias 
sugerindo uma retomada 
que preservasse a vida de 
clientes e colaboradores, 
além de colaborar com su-
gestões para o processo de 
flexibilização. A conversa 
online servirá para que os 
empresários de Guarulhos 
e das demais cidades da 
Região do Alto Tietê sai-
bam mais sobre as ações 
tomadas pelas entidades.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A decisão do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) referente à aprovação das 
contas da Prefeitura de Guaru-
lhos no exercício de 2017, pri-
meiro ano de mandato do pre-
feito Guti, transitou em julgado, 
o que significa que não cabem 
mais recursos. A ratificação por 
parte do TCE ocorreu em 24 de 
junho. No final do ano passado 
a decisão do tribunal seguiu 
o relator do processo, o conse-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O índice de cura 
da covid-19 apresenta curva 
ascendente em Guarulhos, 
atingindo 87% no momen-
to, ou seja, quase 20 pontos 
percentuais a mais que o re-
gistrado em 14 de maio pas-
sado, quando a taxa estava 
em 67,7%. É o que mostra o 
Boletim Epidemiológico da 
Secretaria da Saúde desta 
quarta-feira (8), segundo o 
qual das 10.543 pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus 
na cidade mais de nove mil 
foram curadas.

Por outro lado, o municí-
pio contabiliza até agora 778 
mortes confirmadas por co-
vid-19, além de outras 19 que 
seguem sob investigação, o 
que equivale a uma letalidade 
de 7,3%, índice que é inferior 
ao registrado no mês passado 
(8,4%). Dos seis novos óbitos 
que foram investigados e ti-
veram diagnóstico positivo 
para o novo coronavírus nes-
ta quarta-feira, um ocorreu 
em maio, outro em junho e os 
demais neste mês.

lheiro Dimas Ramalho, e foi 
concluída por 3 votos a 0. 

A sustentação oral de defesa 
das contas de Guarulhos foi efe-
tuada pelo próprio prefeito Guti 
em 26 de novembro de 2019. 
Na ocasião, ele pôde justificar 
as ações em relação à adminis-
tração das finanças do municí-
pio. “Esta decisão é o reconhe-
cimento do bom trabalho que 
nossa equipe vem realizando à 
frente da cidade”, ressaltou. 

Guarulhos não tinha apro-
vação das contas pelo TCE des-
de 2004. Durante os 16 anos 
do governo petista, em apenas 
dois deles houve parecer favo-
rável do TCE. O ex-prefeito Elói 
Pietá teve as contas rejeitadas 
nos anos de 2001 e 2002 e en-
tre 2005 e 2008. Já o Sebastião 
Almeida teve todas as suas con-
tas, entre 2009 e 2016, rejeita-
das pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 

Entre as vítimas estão três 
mulheres e três homens. Na 
distribuição por idade, um 
óbito ocorreu na faixa etária 
de 20 a 29 anos, outro entre 
pessoas de 40 a 49 anos, dois 
em adultos de 50 a 59 anos 
e dois em idosos de 70 a 79 
anos. Nesta quarta-feira o 
município tem 57,6% de ocu-
pação nos leitos de UTI Co-
vid-19 e 74,4% de lotação nas 
vagas de enfermaria.

Já o Hospital de Campa-
nha do Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-GRU) está 
no momento com 74 pacien-
tes internados, sendo 21 nas 
UTIs, 43 nas enfermarias e 
dez em observação.
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A Câmara dos Deputados concluiu nesta 
terça-feira (7) a análise da Medida Provisória 
934/2020, que suspende a obrigatoriedade 
de escolas e instituições de ensino superior 
cumprirem uma quantidade mínima de dias 
letivos neste ano devido à pandemia da covid-19. 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, 
André Mendonça, informou nesta terça-feira 
que vai solicitar à Polícia Federal (PF) abertura 
de investigação com base na Lei de Segurança 
Nacional para apurar a publicação do artigo “Por 
que torço para que Bolsonaro morra”. 

ANOTE

Outras mudanças mais subjetivas, 
no entanto, também se tornaram 
mais presentes e perceptíveis

“Nada é permanente, exceto a 
mudança”. 

“Só sei que nada sei”.
“A única constância é a inconstância”.
São algumas das máximas ditas e re-

petidas há séculos. Hoje, no entanto, elas 
são constatações factuais do nosso mun-
do.

De todas as “certezas” que tínhamos 
menos de seis meses atrás, a única que se 
manteve de pé é a da incerteza.

Previsões, estimativas, planos e estra-

tégias, outrora tão sólidos, dissolveram-se 
no ar à medida que um organismo invi-
sível espalhava-se no mundo, trazendo 
caos, pânico, sofrimento e, com ela, a in-
certeza.

O ano de 2020 é um ponto de infl exão 
na experiência humana, em especial no 
que diz respeito a suas relações.

A pandemia acabou por “acelerar o 
futuro”, antecipando e concretizando mu-
danças que já vinham em curso como o 
trabalho remoto e a educação à distância, 
assim como a cobrança para que as em-
presas se tornassem mais responsáveis 
do ponto vista social.

Outras mudanças mais subjetivas, no 
entanto, também se tornaram mais pre-
sentes e perceptíveis como a solidarieda-
de, a empatia e o próprio questionamento 
de que tipo de sociedade queremos viver 
– aquela baseada no consumismo e no lu-
cro a qualquer custo ou naquela em que 
valores e as relações sejam mais huma-
nas.

Como Amy Webb, professora da Esco-

la de Negócios da Universidade de Nova 
York, apontou em entrevista à Newsday, 
a vida será diferente depois do vírus. 
“Temos uma escolha a fazer: queremos 
confrontar crenças e fazer mudanças sig-
nifi cativas para o futuro ou simplesmente 
preservar o status quo?”, questionou.

Na relação com o meio ambiente, vale 
notar a melhora percebida na qualida-
de ar de grandes centros urbanos com a 
paralisação parcial de fábricas e menos 
carros trafegando pelas ruas, ainda que 
longe de ser sufi ciente para uma altera-
ção positiva signifi cativa. No entanto, os 
sinais dos benefícios para que recalcule-
mos a rota fi caram claros. Foi como se o 
próprio planeta, com a gente em casa, pu-
desse respirar um pouco.

Por fi m, vale analisar como cada um 
de nós também participará da mudança 
do ponto vista pessoal. Que tipo de lições 
podemos tirar do atual contexto para nos 
tornarmos melhores, não para outra pes-
soa, mas para nós mesmos?

Com o essencial distanciamento so-
cial – autoimposto ou não – de repente 
nos encontramos sozinhos. Para muitos, 
você mesmo como companhia é a norma. 
O que fazer a partir disso? Ainda assim, fi -
éis a esse traço tão humano da busca pela 
previsibilidade, tentamos enxergar o que 
vem à frente.

Por isso, entre clichês e os novos nor-
mais que herdaremos da doença pandê-
mica que assola o planeta, vale lembrar 
Darwin, em seu clássico A Origem das 
Espécies, “não é o mais forte que sobre-
vive, nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta”.

Saber adaptar-se, agora, signifi ca fazer 
parte da mudança imposta a nós, ao mun-
do. Cuidar mais de si, cultivar a solidarie-
dade ao próximo, alimentar e fortalecer 
nossas relações, buscar melhores práticas 
corporativas – ainda que tudo isso em 
meio ao caos – contribuem para que o 
“novo normal” seja melhor que o anterior.

Abusando um pouco mais, ouve-se ad 
infi nitum que toda crise é uma oportuni-
dade. Cá está a nossa. Saber aproveitá-la 
começa conosco, refl ete-se em nossas re-
lações afetivas, amplia-se em nossa socie-
dade e, por fi m, reverbera pelo mundo.

Assim, para encerrar, “seja a mudança 
que você quer ver no mundo”, cada um 
de nós poderá imprimir nela sua autoria, 
se fi zermos nossa parte.

Mudança nas relações humanas 
faz parte de realidade 
pós-pandemia nas empresas

PONTO
DE VISTA

sócio-fundador e  chairman da 
MESA Corporate Governance

HERBERT STEINBERG

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?



ÁRIES: Por mais que venha sentir calafrios por situações 
inesperadas conseguirá avaliar as situações calmamente. 
Quando requisitado não titubeie.

TOURO: Sua tendência para dar atenção para as coisas 
materiais não será algo muito bom, afaste-se dessa ideia. 
Precisa reanimar em você as suas emoções.

GÊMEOS: Caso você não venha explorar a dinâmica na 
hora de expor as suas ideias, terá problema para alcançar 
os teus objetivos. 

CÂNCER: Deixe dentro de casa a sua marca, evite trans-
parecer desinteresse nesse campo da sua vida. Poderão 
alguns parentes reparar uma conduta diferenciada.

LEÃO: As novidades virão para você como a fonte de luz 
para a solução dos problemas emocionais. Um aquariano 
tocará o seu coração no ponto mais sensível.

VIRGEM: Com as suas manias transparecendo de forma 
mais agressiva, os que te rodeiam fi carão com um alto 
nível de estresse. 

LIBRA: Sem motivação exatamente material encontrará 
respostas mais apuradas dentro de você. Essa sua busca 
passará por um caminho de fortes provações.

ESCORPIÃO: Este signo fi lho do elemento Fogo, irá 
alimentar uma chama da paixão por membro de Câncer, 
que pode confundir-se com um laço forte de amizade.

SAGITÁRIO: A melhor sugestão é você repensar todas as 
possibilidades para encarar os problemas no seu dia. Não 
é preciso preocupar em demasia com qualquer situação.

CAPRICÓRNIO: É preciso cindir os elementos que você 
precisa volver entre o trabalho e a sua relação familiar. 
Vai melhorar bastante a sua vida.

AQUÁRIO: Não precisará das pessoas que você achava 
serem as suas guias agora, mas sim da sua força e capa-
cidade interior no momento. 

PEIXES: Sua vida encontrará um destino mais generoso 
com a sua bruta personalidade. A sapiência que o envol-
ve estará profundamente ativado.

HORÓSCOPO
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BANCO 51

HPPR
HEMORRAGICO

RVIRAH
ECONOMICA
DHCHATAS
IUIMADV
TRAPPMU

CARNEDESOL
RONCADOC

BISHELIA
ECAISMON
DETRITOI
ARLRBC

IDADEMEDIA
ESSISMOS

Fenômeno
biológico 
estudado

por Mendel

Variedade
italiana de
presunto

cru 

A forma
mais

grave de
dengue

Iguaria
frita, com
recheio

doce (pl.)

Medida de 
resistência

elétrica
(Fís.)

Fundador
da cidade
grega de

Tebas
Liberdade
(?), princí-
pio do Li-
beralismo
Daniele
Hypólito,
ginasta 

brasileira

Barcos 
usados em
dragagem

(?)
Margret,

atriz 
sueca

Advérbio
(abrev.)

Faixa de
(?), sinali-
zação de
trânsito

Astro que
rege o sig-
no de Leão
(Astrol.)

Respirado
com ruído,

durante 
o sono

Que está
no lugar

mais
fundo

(?) Mauá, 
área histó-
rica de Por-
to Alegre

(?) Júnior,
jornalista
esportivo

Pedido da
plateia

enlevada

Em priscas
(?): no

passado
remoto

(?) chéri: 
meu 

querido, 
em francês

Resíduo
comum 
em rios 

brasileiros

"Vida", em
"Biologia"

Período
histórico
do feuda-

lismo

Formato
do ângulo

de 90
graus

1.001, 
em alga-
rismos

romanos

Beth
Carvalho,
sambista
carioca

Estado
natal do
capixaba

(sigla)

Abalos 
frequen-
tes na

Califórnia

Basalto, andesito, da-
cito e fonolito (Geol.)

Instrumento
comum no "blues"

Principal herdeiro 
do trono britânico

Papa-(?), cobra que
ataca galinheiros 

Armadilha,
em inglês

Opção no
menu de 

restauran-
tes nor-
destinos

3/ann — mon — ohm. 4/elia — trap. 5/cadmo — parma.

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

CLASSIFICADOS
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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 RelaxSERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

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

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco
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Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches
,9019

PEÇA PELO


