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Guti se reúne com governo estadual para 
pedir avanço de Guarulhos em fl exibilização
Prefeito apresentou ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, estudos que confi rmam que a cidade 
pode avançar para a fase 3 no Plano SP; balanço da Saúde apresenta que índice de cura da covid-19 é de 87% Pág. 5
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Pedimos que tenham bom senso e estudem 

os números para que Guarulhos também vá 
para a fase 3”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

-0,61%
99.160

Região Centro lidera em número de pessoas infectadas 
pelo covid-19 com 33% do total de 10.794 casos
Pág. 5

Sabesp instala lavatórios nos hospitais de campanha 
e Geral de Guarulhos para combater coronavírus
Pág. 5

-0,07%
R$ 5,34

-0,47%
R$ 6,02
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NASA - O astronauta Bob Behnken é retratado durante uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional

de, patrimônio geológico e quais as ciên-
cias que pesquisam sobre estes assuntos. 
“Falaremos um pouquinho sobre o que é 
um geoparque, como se implanta e qual 
sua importância para a região”, explica a 
apresentadora. Dentre os principais geo-
parques do mundo, como o Araripe, lo-
calizado no Estado do Ceará, e o Arouca, 
em Portugal, ambos reconhecidos pela 
Unesco, está o do Ciclo do Ouro de Gua-
rulhos, abrangendo uma região serrana 
que inclui parte das serras da Cantareira 
e Mantiqueira.

O exercício proposto é a prancha de sus-
tentação abdominal, em que o concorrente 
executa o desafi o em uma escala de tempo 
progressivo e, a cada etapa vencida, ele se 
classifi ca para uma nova fase da competi-
ção, o que requer treinamento e esforço. 
Para chegar à fi nal, que será realizada de 
forma presencial quando o CEU reabrir, o 
atleta terá que superar quatro fases.

O tema Patrimônio Natural é o foco do 
novo episódio da série Patrimônio Cultu-
ral para Curiosos, a ser exibido a partir 
desta sexta-feira (10). Iniciativa da pre-
feitura, por meio do Secretaria de Cultu-
ra e do Arquivo Histórico Municipal, os 
encontros virtuais temáticos são apre-
sentados semanalmente por Araci Bor-
ges, responsável pelo Arquivo Histórico, 
na fanpage https://www.facebook.com/
arquivohistoricogru/.

Nesse capítulo são abordados concei-
tos de patrimônio natural e geodiversida-

Audiovisual e Identidade Cultural é 
o tema do Seminário Audiovisual que 
acontece nesta sexta-feira (10), às 20h. 
Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura, o se-
minário tem por objetivo promover en-
contros online com empresários, pro-
dutores e artistas de todo o Brasil para 
discutir os avanços da política pública 
da atividade audiovisual na cidade. Os 
encontros são transmitidos pela fanpa-
ge da Guarulhos Film Commission no 

A partir da próxima segunda-feira 
(13) os alunos matriculados em cursos 
ministrados pelo professor Vladimir 
Cavalcante Torres e frequentadores do 
CEU Pimentas podem iniciar o desafio 
esportivo online, enviando seu vídeo 
com o exercício proposto para as redes 
sociais ou ao e-mail disponibilizado pela 
unidade.

Patrimônio natural de Guarulhos é destaque da série do Arquivo Histórico

Seminário Audiovisual debate identidade cultural nesta sexta-feira

CEU Pimentas lança desafi o esportivo online na 2ª feira

Facebook, disponível no link https://
www.facebook.com/grufilmcommis-
sion/.

Sob mediação de Tico Barreto, o 
encontro desta semana conta com as 
participações da jornalista, youtuber e 
influenciadora digital Luana Barreto e 
do ator Igor Cotrim. Juntos eles deba-
tem a relação que se estabelece entre 
a produção audiovisual e a identidade 
cultural dada pelo meio em que tal pro-
cesso se desenvolve.

FOTO: DIVULGAÇÃO 

Hoje é dia de PIZZA!

Na BrasaNa Brasa
eerrggiinnhhoo rei ascom

www.fmetropolitana.com.br
de julho de 2020
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SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - A queridi-
nha dos brasileiros, e que me 
traz recordações maravilhosas, 
consiste em um disco de massa, 
regado com molho de tomate e 
coberto com ingredientes varia-
dos, como queijo, carnes, ervas. 
Muitos historiadores acreditam 
que a origem da pizza foi na Itá-
lia mas sim entre os povos egíp-
cios, hebreus e até chineses, mas, 
de verdade, para mim isso não 
muda em nada e quem a inven-
tou é um gênio e deveria ter uma 
estátua em cada país!

Em Guarulhos temos cente-
nas de pizzarias dos mais diver-
sos tipos e estilos e posso afi rmar 
que neste quesito atendemos a 
todos os gostos e bolsos, afi nal 
de contas, cada pizzaria tem seu 
“tempero exclusivo” fazendo 
com que cada pizza tenha seu sa-
bor especial.

E como hoje é o dia da pizza 
fui bater um papo bem agra-
dável ontem à noite com o pro-
prietário, e mestre pizzaiolo, da 
Arabian Pizzas e Esfi has, (insta-
gram.com/arabian_foods), Ag-
ner Borges, sobre Guarulhos.

A Arabian, que fez 5 anos 
no último dia 26, foi uma das 
pioneiras na cidade a trabalhar 
com a farinha de trigo verda-
deiramente Napolitana que, na 
minha opinião, é um diferencial 
enorme. “O começo foi complica-
do Serginho. Alguns fornecedo-
res não atendiam Guarulhos. Por 
isso o acesso a alguns produtos 
diferentes e importados deu mui-
to trabalho. No começo tive que 
atravessar a cidade várias vezes 
na semana. Foi uma difi culdade, 

mas também se transformou no 
nosso diferencial”, contou

E a cidade, que nos últimos 
anos conquistou seu espaço no 
turismo gastronômico no esta-
do, abraçou o estilo artesanal da 
Arabian. “Como muitas pessoas 
‘de fora’ chegaram em Guaru-
lhos devido ao boom imobiliário, 
um novo público se formou.  Os 
novos comerciantes, com várias 
ideias acabaram trazendo tam-
bém mais mercado e consecuti-
vamente mais fornecedores. Fez 
um bem danado para o guaru-
lhense isso, pois precisávamos 
de mais mercado, com isso já 
não era mais necessário ir buscar 
gastronomicamente o que não se 
encontrava na cidade, ou antes 
tínhamos apenas um ou outro 
escondido. Já tenho clientes que 
vem de cidades vizinhas pra Gua-
rulhos, até mesmo de SP, para co-
nhecer a pizzaria”, explicou.

E depois dessa história toda, 
o jeito é repetir a noite passada e 
terminar a de hoje com uma bela 
pizza Margherita. Um abração e 
até semana que vem galera!!!

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana e 
assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos e do 

Karnivoro’s Churrasco Raiz



 

3CIDADE
Sexta-feira, 10 de julho de 2020

www.fmetropolitana.com.br

Pesquisa ACE-Guarulhos/Ciesp mostra resultado 
positivo de protocolos de prevenção das empresas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos (ACE-Guarulhos) 
e o Ciesp-Guarulhos reali-
zaram uma nova pesquisa 
para identificar os impactos 
da pandemia de coronavírus 
nas empresas da cidade. O le-
vantamento foi feito entre os 
dias 21 de março e 4 de julho 
e coletou respostas válidas de 
120 estabelecimentos, que, 
juntos, empregam cerca de 
5.600 funcionários.

As empresas participan-
tes do estudo responderam 
13 questões relacionadas ao 
tema, com 28 blocos de alter-
nativas abertas e/ou de múl-
tipla escolha. Dos 120 empre-
endimentos analisados, 57 
são do setor de serviços, 33 
do industrial e os outros 30 
atuam no comércio.

De acordo com José Ro-

berto Vitorelli, vice-presi-
dente de Comércio Exterior 
da ACE-Guarulhos e um dos 
responsáveis pelo levanta-
mento, entre os números ob-
tidos pela pesquisa, alguns 
merecem ser destacados, 
como o baixo número de 
estabelecimentos que regis-
traram colaboradores infec-
tados pelo vírus.

“Das 120 empresas ana-
lisadas, registramos 25 que 
confirmaram casos positi-
vos de covid-19 entre seus 
funcionários, ou seja, 21, 2% 
do total. Isso mostra que a 
maioria tomou os cuidados 
necessários para evitar a dis-
seminação da doença”, pon-
tuou o dirigente.

Ainda segundo o dire-
tor, outros dados levantados 
que chamaram a atenção 
estão relacionados ao fatu-

ramento dos empreendi-
mentos guarulhenses. Para 
Vitorelli, o cenário econô-
mico de hoje deve servir de 
alerta aos empresários.

 “Mais de 90% dos estabe-
lecimentos que forneceram 
respostas válidas, mais preci-
samente 112 empresas, indi-
cam redução no faturamen-
to atual em comparação aos 
últimos meses. Destes, 70%, 
ou 84 empreendimentos, já 
registraram queda nas ven-
das desde o início do surto”, 
enfatizou o diretor.

Presidente da ACE-Gua-
rulhos, Silvio Alves salien-
tou que controlar a pande-
mia é o primeiro passo para 
a recuperação econômica e 
apontou que a confiança, 
tanto do empresário como 
do consumidor, será recupe-
rada com o tempo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

“Se os dados econômi-
cos relacionados ao passado 
recente e ao presente não 
são os mais animadores, 
em contrapartida, pudemos 
observar que há um gran-
de zelo pela saúde nestas 
empresas estudadas. Isso é 
fundamental para que o fu-
turo seja promissor. Tanto 

é verdade que 57 empresas 
esperam manter o quadro 
de funcionários, enquanto 
49 estimam demissões e 14 
não souberam responder. 
Podemos dizer que há um 
otimismo entre os empreen-
dedores sobre uma possível 
recuperação nos próximos 
meses”, avaliou o presidente.
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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

Guarulhos sanciona primeiro Código 
de Proteção e Bem-Estar Animal

Polícia Civil prende homem comercializando 
linhas chilenas no Recreio São Jorge

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
sancionou nesta quarta-feira (8) 
o primeiro Código de Proteção 
e Bem-Estar Animal do Muni-
cípio de Guarulhos. O projeto 
de lei 3.634/2019 foi aprovado 
por unanimidade pela Câmara 
Municipal no último dia 2. O 
documento, que abrange ani-
mais domésticos, silvestres e 
exóticos, estabelece normas de 
proteção e bem-estar, situações 
de maus-tratos, condições para 
comercialização, posse, presta-
ção de serviços, eventos e obri-
gações do poder público.

De acordo com Andrea 
Viegart, diretora de Proteção 
Animal de Guarulhos, entre os 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Equipe da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, 
através da Operação Divisas 
Integradas 1, realizou uma 
prisão em flagrante de um 
indivíduo comercializando li-
nhas chilenas no Recreio São 
Jorge. A ação ocorreu nesta 
terça-feira (07) e o homem foi 
preso por crime tipificado no 
artigo 278 do código penal. 

O indiciado foi surpreen-
dido pelos policiais civis em 
um estabelecimento clandes-
tino com uma quantidade sig-
nificativa de linhas chilenas. 
Indagado se o mesmo efetua-

destaques do código está a pos-
sibilidade de aplicação de multa 
em casos de maus-tratos. “Um 
ponto bem impactante do códi-
go é que agora, além da punição 
criminal prevista em lei federal, 
situações de maus-tratos tam-
bém são passíveis de multas a 
partir de 140 UFGs (Unidades 
Fiscal de Guarulhos - Valor UFG 
2020: R$ 3,4289), entre outras 
penalidades a serem aplicadas 
pelo município. Outra questão 
que merece destaque é a proi-
bição do uso de tração animal 
para transporte de carga ou pes-
soas, infração que passa a ser 
apenada com multa e apreensão 
da carroça e do animal”, explica 

Andrea, que é responsável pela 
elaboração documento.

A protetora Amanda Brito 
comemora a aprovação do códi-
go. “É um grande avanço para a 
cidade na questão do bem-estar 
animal, sejam eles domésticos 
ou não. É muito importante ter 
o apoio da lei, principalmen-
te para a punição em casos de 
maus-tratos. As pessoas têm 
que entender que maltratar ani-
mais é crime e que agora vai ha-
ver punição em forma de multa 
em nossa cidade”, afirmou a 
fundadora do Amigos da Mia, 
projeto independente que busca 
reunir pessoas que desejam aju-
dar os animais.

A fiscalização do disposto 
no código será feita por agentes 
do Departamento de Proteção 
Animal, em parceria com a 
Delegacia de Proteção Animal, 
e os recursos provenientes da 
cobrança de taxas e/ou multas 
serão destinados ao Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente para 
proteção animal e conservação 
da biodiversidade. 

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sema instala novas barreiras para impedir invasões em áreas de proteção ambiental

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
alizou nesta semana novas 
operações de fiscalização para 
impedir invasões e desmata-
mentos em Áreas de Proteção 
Ambiental. As ações são rea-
lizadas por fiscais da Secreta-
ria de Meio Ambiente (Sema) 
com apoio da Proguaru, da 
GCM e da Fundação Florestal 
do Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira (8) no-
vas barreiras físicas (tubos de 

concreto) foram instaladas nas 
ruas das Palmeiras e dos Lírios, 
região do Parque do Itaberaba, 
que davam acesso a áreas des-
matadas para loteamentos irre-
gulares. Já nesta quinta-feira (9) 
a ação foi na estrada Acácio An-
tonio Batista, sob as torres de 
transmissão de energia elétrica, 
região do Residencial Bambi. O 
local também recebeu barrei-
ras físicas para impedir o aces-
so dos invasores pela rua Flor 

de Lótus. 
Ambos os locais são moni-

torados constantemente pela 
Sema, porém, de acordo com 
os fiscais da pasta, invasores 
raramente são flagrados por 
terem visão privilegiada da 
região, que é bastante ampla, 
o que facilita a fuga antes da 
chegada das equipes. Apreen-
sões de ferramentas utiliza-
das para desmatamento, re-
moção de barracos inabitados 
e de demarcações de lotes são 
ações já realizadas nas duas 
regiões.

A prefeitura ressalta que 
não é permitida a comercia-
lização de lotes de terras em 
Áreas de Proteção Ambiental, 
estando comprador e vende-
dor sujeitos a multas e prisão. 
Denúncias podem ser feitas 
pelo número 0800-772-2006. 
Não é preciso se identificar. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

va a comercialização do ma-
terial, ele informou que sim e 
que vendia o carretel grande 
por R$ 16 e o pequeno por R$ 
7. Diante dos fatos a equipe 
o informou que tal comercia-
lização é crime conforme lei 
municipal e estadual núme-
ro 7.768/2019 e 17.201/2019, 
respectivamente, sendo dado 
voz de prisão e conduzindo-
-o até o 9º Distrito Policial de 
Guarulhos, onde Fulvio Mec-
ca é o delegado titular, sendo 
elaborado o Bopc de natureza 
outras substâncias nocivas à 
saúde.
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Guti pede avanço de Guarulhos em 
flexibilização do governo estadual

Judiciário ratifica legalidade de 
procedimentos quanto à exoneração 
de servidores da Agru

Sabesp instala lavatórios no Hospital de Campanha e no Hospital Geral de Guarulhos para combater covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti se 
reuniu ontem com o secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, para pedir que 
Guarulhos receba nova classifi-
cação no Plano São Paulo libe-
rando a retomada econômica 
da cidade.

“Protocolei um documento 
hoje com os números e tabelas 
feitas por conceituadas institui-
ções e até mesmo o próprio site 
do governo estadual. Apresen-
tamos comparativos de cidades 
que foram para a fase 3 e que 
Guarulhos, com os números 
iguais, não foi. Pedimos que te-
nham bom senso e estudem os 
números para que Guarulhos 
também vá para a fase 3”, afir-
mou Guti ontem durante live 
nas redes sociais. 

Em Guarulhos, onde o índi-
ce de cura da covid-19 se man-
teve em 87% nesta quinta-feira 
(9), a Região de Saúde Centro 
lidera em número de pessoas 
infectadas pelo novo corona-
vírus, com 3.592 notificações 
positivas da doença, ou seja, 
33,28% do total de 10.794 ca-
sos confirmados até agora. No 
entanto, apesar de já ter regis-
trado 241 óbitos pela doença 
dos 787 ocorridos na cidade até 
o momento, é o território com 
a menor taxa de letalidade: 
6,71%, enquanto que a média 
do município está em 7,2%. 

Os dados são do Boletim 
Epidemiológico semanal di-
vulgado pela Secretaria da 
Saúde nesta quinta-feira. Se-
gundo o relatório, os bairros 
que pertencem à Região de 
Saúde Cantareira somam até 
hoje 2.966 casos de Covid-19 
e 223 óbitos, com uma taxa 
de letalidade de 7,52%. Em 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo publicou nesta quarta-
-feira (8) o acórdão favorável 
à Prefeitura de Guarulhos 
sobre o mandado de segu-
rança movido pelo Sindicato 
dos Trabalhadores na Admi-
nistração Pública Municipal 
de Guarulhos (Stap), que tra-
ta da exoneração dos cargos 
da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Sanea-
mento Básico de Guarulhos 
(Agru). No parecer do Judi-
ciário consta que a Prefeitu-
ra agiu dentro da legalidade 
quanto à exoneração dos 
funcionários e que o manda-
do de segurança coletivo im-
petrado pelo sindicato, plei-
teando a anulação do ato, foi 
negado na 2ª instância.

A decisão favorável é re-
sultado de uma apelação do 
município de Guarulhos na 
qual é demonstrado que a 
exoneração dos servidores é 
consequência da decisão do 
próprio Tribunal de Justiça, 
quando o mesmo determi-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre a Sabesp e as Secreta-
rias de Saúde, a do Estado 
de São Paulo e a do muní-
cipio de Guarulhos, possi-
bilitou a instalação de dois 
lavatórios para higienização 
das mãos no Hospital Geral 

na a liquidação da agência 
reguladora, declarando in-
constitucionais as leis mu-
nicipais 7.095/12, 7.096/12 
e 7.102/12 (fls. 489/520), que 
criaram a agência, o regime 
autárquico especial e os res-
pectivos cargos públicos, e 
ressalta que uma vez decla-
rada a inconstitucionalidade 
das leis não haveria necessi-
dade de extinção de cargos e 
sim exoneração.

A prefeitura esclarece 
que os servidores nomeados 
para os cargos em questão 
não eram estáveis, pois não 
tinham completado ainda 
três anos de efetivo exercí-
cio, estando sujeitos à exo-
neração no caso de extinção 
dos cargos. De acordo com a 
Constituição Federal, quan-
do extinto o cargo ou decla-
rada sua desnecessidade, só 
haverá o reaproveitamento 
do servidor em outro car-
go se ele for estável. Dessa 
forma os procedimentos da 
Prefeitura estão dentro da 
legalidade. 

de Guarulhos e no Hospital 
de Campanha do municí-
pio, ambos localizados na 
região Cecap. Tais ações be-
neficiam os frequentadores 
desses hospitais e são mais 
uma medida adotada pela 
Companhia para ajudar no 

seguida está a Região de Saú-
de São João/Bonsucesso, com 
2.043 notificações positivas 
do novo coronavírus e 150 
mortes (7,34% de letalidade).

Embora com menor núme-
ro de pessoas infectadas: 1.997, 
a Região de Saúde Pimentas/
Cumbica possui o maior índice 
de letalidade (8,66%), com 173 
vítimas fatais pelo coronavírus 
até o momento. Nesta quinta-
-feira nove óbitos que estavam 
sob investigação tiveram o 
diagnóstico confirmado para 
covid-19 na cidade: um ocorri-
do em maio, dois em junho e 
seis neste mês.

Entre eles está uma pessoa 
de 13 anos que apresentava 
comorbidades. Os demais es-

tão distribuídos nas seguintes 
faixas etárias: 30 a 39 anos 
(um), 50 a 59 anos (dois), 60 
a 69 anos (dois), 70 a 79 anos 
(um) e 80 anos ou mais (dois). 
Outras 20 mortes são investi-
gadas na cidade.

O Boletim Epidemiológico 
desta quinta-feira mostra tam-
bém que quase 70% das mor-
tes por covid-19 em Guarulhos 
ocorreram em idosos, sendo 
25,03% na faixa etária de 60 a 
69 anos, 21,35% entre 70 e 79 
anos e 23,51% naqueles com 
idade igual ou superior a 80 
anos. Já a população mais in-
fectada pela doença é a de 40 a 
49 anos, com 23,68% dos casos 
confirmados, seguida das pes-
soas de 30 a 39 anos (23,54%).
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Cerca de 400 vidas salvas

combate à covid-19. Os equi-
pamentos estão funcionan-
do desde o dia 25 de junho.

A Sabesp é responsável 
por montar a parte hidráulica 
e instalar a estrutura dos lava-
tórios. O hospital se responsa-
biliza pelo bom uso dos equi-

pamentos e pela reposição de 
sabonete. A construção desses 
equipamentos tem o objetivo 
de ajudar a população a man-
ter os hábitos de higienização, 
inclusive na rua.

Desde o início da pan-
demia, a Sabesp já instalou 

399 lavatórios em locais de 
grande circulação de pesso-
as em municípios atendidos 
em todo o Estado. Só na Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo são 145 pias para uso 
geral da população, já em 
funcionamento.

O Hospital de Campanha do Centro de Combate ao Corona-
vírus (3C-GRU), que completou três meses de funcionamento 
nesta semana, comemora cerca de 400 vidas salvas no período. 
Referência para o tratamento de pacientes graves de covid-19, o 
3C-GRU registrou oito altas somente nesta quinta-feira e tam-
bém efetuou três transferências. No local, 64 pessoas perma-
necem internadas, sendo 21 nas UTIs, 40 nas enfermarias e 
três em observação. A taxa de ocupação de leitos de UTI mu-
nicipais destinados ao tratamento da covid-19 em Guarulhos é 
de 58,2% nesta quinta-feira, e a de enfermaria está em 72,9%.
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no NE

A eter-
nidade
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caviar

Assim, em
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Saudação
a César

3/ale — así — éon — sam. 4/nemo.

Abertas as inscrições para participação no serviço Família Acolhedora
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social (SDAS), busca 
famílias interessadas em 
participar do serviço Família 
Acolhedora, cujo objetivo é 
viabilizar a convivência fa-
miliar às crianças afastadas 
de seu núcleo íntimo por 
medida judicial protetiva em 
um ambiente sadio e de cará-
ter provisório, já que o intui-
to do serviço é o retorno da 
criança à sua família de ori-

gem ou seu encaminhamento 
a uma família adotiva. 

Coordenado pela SDAS, o 
serviço é desenvolvido pela 
instituição parceira Institu-
to Forte. Entre os requisitos 
necessários para participar 
estão residir em Guarulhos, 
ser maior de 21 anos, não es-
tar inscrito no Cadastro Na-
cional de Adoção e nem ter 
interesse em adotar, ter dis-
ponibilidade afetiva e tempo 
para cuidar de uma criança 
de zero a três anos e não pos-

suir antecedentes criminais.
O serviço é uma alterna-

tiva ao acolhimento institu-
cional, ofertando às crianças 
amparo, proteção, amor e a 
possibilidade de convivência 
familiar e comunitária a fi m 
de estimular o seu desenvol-
vimento. Desde sua implan-
tação, em janeiro de 2019, 22 
crianças já a passaram pelo 
serviço Família Acolhedora 
no município, sendo que atu-
almente sete encontram-se 
em acolhimento familiar.


