
Após cobrança de Guti, Doria retrocede e 
libera reabertura de bares e restaurantes
Estabelecimentos poderão voltar às atividades a partir da próxima segunda-feira (13), juntamente com os salões de beleza e academias, adotando 
todas as medidas de higiene e respeitando o limite de pessoas estabelecido; já as igrejas voltarão a funcionar a partir deste sábado Pág. 5
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NASA - O astronauta Bob Behnken é retratado durante uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional

Guarulhos inaugura espaço para 
ensinar métodos de compostagem

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

sada, quando a nomeação de Carlos Alberto 
Decotelli foi revogada, sem que ele tivesse 
tomado posse, depois de uma série de in-
consistências curriculares terem vindo à tona. 
Ribeiro é o quarto ministro da Educação do 
governo Bolsonaro. Em declarações recentes, 
o presidente disse que estava buscando um 
nome de perfil “conciliador” para a função. 
Milton Ribeiro tem uma trajetória ligada à Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi 
reitor em exercício, vice-reitor e superinten-
dente da pós-graduação lato sensu.

O evento faz parte do trabalho de acom-
panhamento a distância feito pelos 25 fun-
cionários dos CCIs aos idosos assistidos pelo 
serviço, ligado à Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social. Os assistidos são 
monitorados semanalmente por telefone ou 
WhatsApp como forma de fortalecer víncu-
los e promover atividades que os tranquili-
zem, gerem bem-estar e os estimulem a per-
manecer ativos.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, 
nesta sexta-feira (10), a indicação do profes-
sor Milton Ribeiro para ministro da Educação. 
Ribeiro é doutor em educação pela Universi-
dade de São Paulo (USP), mestre em direito 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
graduado em direito e teologia. Desde maio 
do ano passado, integra a Comissão de Ética 
da Presidência da República. A nomeação já 
aparece em edição extra do Diário Oficial da 
União (DOU).  

O cargo estava vago desde a semana pas-

Neste sábado (11), às 20h, o Som na Tela 
apresenta espetáculo de música de câmara 
com o Quinteto de Sopros da Orquestra Gru 
Sinfônica. Iniciativa da Prefeitura de Gua-
rulhos por meio da Secretaria de Cultura, 
o Som na Tela é apresentado por músicos 
das orquestras da cidade e convidados. Os 
espetáculos ao vivo serão transmitidos em 
tempo real pelas redes sociais das orques-
tras no YouTube, no endereço https://www.
youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wn-
ZreRGSo1g, no Facebook (https://www.fa-

Um total de 300 pessoas assistidas em Gua-
rulhos pelos Centros de Convivência do Idoso 
(CCIs) Gopoúva e Santa Mena vão participar da 
festa julina virtual. Os interessados já encami-
nharam imagens e vídeos de atividades desem-
penhadas em suas casas sobre o tema festa 
caipira, como pratos e trajes típicos, decoração, 
danças e textos que irão compor um vídeo, cuja 
exibição na internet e nas redes sociais ocorrerá 
na próxima quarta-feira (15), às 15h30.

Bolsonaro anuncia Milton Ribeiro como novo ministro da Educação

Som na Tela apresenta espetáculo com o Quinteto de Sopros

Festa julina virtual terá a participação de 300 idosos assistidos pelos CCIs

cebook.com/ojmguarulhos/) e no Instagram 
(https://www.instagram.com/orquestra.
em.casa/).

Nesse programa, instrumentistas das famí-
lias das madeiras e metais ressaltam a beleza 
e o timbre de seus instrumentos em um diálo-
go colorido e cheio de entrosamento. Assim, 
interpretam obras de autores do Classicismo 
consagrados da música de câmara, como Di-
vertimento em Si bemol maior, Hob.II:46, de 
Joseph Haydn, e Quinteto de Sopros No.2 em 
Ré menor, de Giuseppe Maria Cambini.

A prefeitura inaugurou 
nesta sexta-feira (10) um 
espaço de educação am-
biental voltado ao ensino 
da compostagem (proces-
so natural de transforma-
ção de resíduos orgânicos, 
como cascas de frutas e 
de legumes, em adubo or-
gânico para utilização em 
hortas e jardins) a profes-
sores, coordenadores e 
gestores escolares, síndi-
cos, subsíndicos e adminis-
tradoras de condomínios, 
proprietários de restau-
rantes e empresas em ge-
ral, líderes comunitários, 
representantes de organi-
zações da Sociedade Civil, 
administradores e zelado-
res de próprios públicos.

Localizada na avenida 
Lauro Gusmão da Silvei-
ra, 580, Taboão, a sala de 
aula a céu aberto, inicia-
tiva do Departamento de 
Limpeza Urbana da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos, oferece rodas de con-
versa, oficinas, cursos e a 
possibilidade de aprender 
na prática os métodos 
de compostagem com 
minhocário, gongocário 
(gongo - tipo de larva), 

cerca de tela, caixas, vaso 
compostor, aeróbico, lei-
ras e lages. Os visitantes 
do espaço podem ainda 
conhecer uma fazendinha 
de minhocas.

No momento, devido 
às medidas de contenção 
à epidemia de Covid-19, as 
visitas monitoradas aconte-
cem em grupos de, no máxi-
mo, cinco pessoas utilizan-
do máscara, álcool em gel 
e mantendo distanciamento 
de 1,5 m, mediante agen-
damento pelo email lixoze-
roguarulhos@gmail.com. É 
necessário informar nome 
completo, número do What-
sApp, nome do condomínio 
(se for o caso) e endereço, 
nomes e RGs dos integran-
tes do grupo (se for o caso) 
e sugestão de data. As visi-
tas monitoradas acontecem 
às terças e quintas-feiras, 
das 14h às 16h.

Ao público em geral o 
espaço oferece serviço 
gratuito de recepção de 
resíduos orgânicos domi-
ciliares, também median-
te envio de e-mail para o 
mesmo endereço citado 
acima, manifestando tal 
intenção.
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Agentes de saúde da UBS Cumbica 
II inauguram serviço com tablets 

Prefeitura amplia ações e estrutura para pessoas em situação de rua

Se-Pop oferece jantar à população em situação de rua

Drive-thru no Bosque Maia é opção para 
quem ainda não se vacinou contra a gripe

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os agentes comu-
nitários de saúde (ACS) da Uni-
dade Básica de Saúde Cumbica 
II já trocaram as anotações em 
papel por tablets. A capacitação 
dos profissionais para o uso da 
nova tecnologia teve início no 
mês passado e, na manhã desta 
sexta-feira (10), o prefeito Guti, 
juntamente com o secretário de 
Saúde, José Mário Stranghetti, 
acompanhou as visitas domi-
ciliares dos ACS que, desde o 
início da semana, entraram na 
era digital.

A UBS Cumbica II foi a 
unidade escolhida para a im-
plantação do projeto piloto, 
que será expandido para to-
das as outras 47 que atuam 
com a Estratégia Saúde da 
Família na sequência. Com 
a nova ferramenta, o traba-
lho dos mais de 800 agentes 
comunitários de saúde ficará 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, reforçou algumas 
ações para as pessoas em si-
tuação de rua a fim de evitar 
a disseminação da covid-19. 
Além da distribuição diária 
de máscaras de tecido e de 
sabonetes para o segmento, 
o Serviço de Abordagem So-
cial (Seas), desde 1º de julho, 
passou a funcionar 24 horas 
por dia, sete dias por sema-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura im-
plantou o “Alimento Fraterno”, 
uma ação da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social para reforçar a alimenta-
ção da população em situação 
de rua através do Se-Pop (Cen-
tro de Referência Especializado 
para Pessoas em Situação de 
Rua) durante o período de pan-
demia de covid-19. Desde o dia 
1º de julho cerca de 200 refei-
ções em marmitas, elaboradas 
por nutricionistas, são servidas 
diariamente, das 18h às 23h, ao 
público que não aceita o acolhi-
mento institucional.

A pasta adotou outras me-
didas para ajudar na conten-
ção da disseminação do novo 
coronavírus: o horário de fun-
cionamento do Se-Pop equipa-
mento passou a ser 24 horas, 
abrindo também aos fins de 
semana. No local são disponi-
bilizados álcool em gel 70%, lo-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h, adultos e 
idosos que ainda não foram va-
cinados contra a gripe podem 
se dirigir ao drive-thru insta-
lado em uma tenda branca em 
frente ao Bosque Maia (avenida 
Paulo Faccini s/n°) desde o dia 
25 de março. A Campanha de 
Vacinação contra a Gripe, que 
teve início em 23 de março, 
segue até o dia 24 de julho ou 
enquanto durarem os estoques. 

Neste momento, embora a 
vacina esteja disponível para 
toda a população, é necessário 
que as pessoas que fazem par-
te do grupo de risco, especial-
mente crianças de seis meses 
a menores de seis anos, ges-
tantes, puérperas e adultos de 
55 a 59 anos, que estão com a 
cobertura abaixo da meta pre-
conizada de 90%, sejam imuni-
zadas. Além de proteger contra 
as cepas dos vírus da influenza 
A-H1N1, A-H3N2 e B, a vacina 
é importante para diminuir o 
impacto sobre os serviços de 
saúde, auxiliando ainda na ex-
clusão de diagnósticos do novo 
coronavírus. 

Desde o início da campanha 

na. Também foram criadas 
mais 40 vagas de acolhimen-
to masculino, oriundas de 
recursos federais.

O atendimento às pesso-
as em situação de rua é fei-
to pelo Seas, que passa duas 
vezes por dia pelos locais 
em que há maior concentra-
ção de pessoas, como praças 
e viadutos, ofertando aco-
lhimento em um dos quatro 
serviços do município. Em 
junho, o serviço fez 327 en-

cal para banhos e lavagem de 
roupas, baia para animais dos 
assistidos e espaço para a car-
rocinha, além de ser ofertado 
lanche durante o dia.

Ainda foram criadas mais 
40 vagas de acolhimento 
masculino, implantada a dis-
tribuição diária de máscaras 
de tecido e de sabonetes para 
esse segmento por meio do 
Serviço de Abordagem Social 
(Seas), o qual teve horário es-
tendido para 24 horas, sete 
dias por semana.

O Seas faz a assistência às 
pessoas em situação de rua, 
encaminhando-as aos acolhi-
mentos ou oferecendo agasa-
lhos e cobertas nos dias frios. 
O serviço pode ser acionado 
pelos munícipes nas noites de 
temperatura igual ou menor de 
13ºC pelos telefones 2536-4110 
ou 199 (Defesa Civil) para que a 
equipe vá até o local.

mais fácil e produtivo. Ao in-
vés de anotar as informações 
de cada paciente em caderno 
e depois inserir no sistema ao 
retornar à UBS, os profissio-
nais agora digitarão no tablet 
e, na unidade, apenas farão a 
transferência dos dados.

“Essa nova tecnologia vai 
facilitar muito o trabalho dos 
agentes comunitários de saú-
de. Nesta pandemia eles já es-

tão nos ajudando a saber quem 
teve coronavírus e quem tem 
sintomas para encaminhar 
da melhor forma os pacien-
tes”, destacou Guti durante as 
visitas que acompanhou na 
manhã desta sexta-feira. Da 
mesma forma, o secretário de 
Saúde disse que a agilidade 
proporcionada pelo equipa-
mento só pode trazer bons re-
sultados a Guarulhos.

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: SIDNEI BARROS/PMG

a prefeitura adotou estratégias 
para que a população pudesse 
ser imunizada sem aglomera-
ção, protegendo-a da Covid-19. 
Então, além do Bosque Maia, 
os munícipes também podem 
se vacinar sem sair do carro 
nas seguintes UBS: Carmela, 
Inocoop, Marinópolis, Nova 
Bonsucesso, Ponte Alta, Sobe-
rana, Dinamarca, Mário Macca 
(Cumbica), Normandia, Nova 
Cumbica e Piratininga. Nas de-
mais, a vacinação está sendo re-
alizada na própria unidade, das 
8h às 16h, com exceção da UBS 
Soimco, que conta com um 
posto volante na igreja ao lado 
(rua Alice de Brito Paiva, 641).

Modernização
Reivindicação antiga dos agentes comunitários e do sindicato da categoria, com quem 

foi realizada reunião para apresentação do aplicativo e discussão das etapas do processo, a 
implantação da tecnologia integra o programa de modernização da saúde de Guarulhos, que 
teve início em outubro passado. A empresa contratada para esta finalidade (a GIESPP – Ges-
tão Inteligente da Educação e Saúde Pública e Privada) capacitará todos os trabalhadores e 
ainda fornecerá os tablets em sistema de comodato, sendo que 92 deles já foram entregues. 
O uso dos tablets vai aprimorar o processo de informação e atendimento à população, per-
mitindo melhor avaliação e acompanhamento do processo de trabalho na Atenção Básica. 
Também possibilitará mais agilidade no cadastro dos usuários do SUS, o que, hoje, é um dos 
critérios para repasse de recurso ministerial.

A nova tecnologia ainda vai garantir fidedignidade aos dados coletados e, posteriormente, 
possibilitará a construção de um banco de dados confiável. Além disso, permitirá a busca de 
informações epidemiológicas de forma ágil, evidenciará problemas e características particulares 
dos usuários e de sua família, possibilitando fazer planejamentos e desenvolver ações de acordo 
com a necessidade de cada população cadastrada.

caminhamentos de pessoas 
nessas condições aos equi-
pamentos de acolhimento 
e, nesta primeira semana de 
julho, mais 44.

O Seas deve ser aciona-
do nas noites de temperatu-
ra igual ou menor de 13ºC 
pelos telefones 2536-4110 e 
199 (Defesa Civil) para que 
a equipe vá até o local assis-
tir a pessoa em situação de 
rua e, consequentemente, 
de risco.
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Bares, restaurantes, salões e academias 
reabrem na segunda-feira em Guarulhos

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou nesta sexta-feira 
(10) as regras para a retomada 
econômica da cidade seguin-
do os critérios estabelecidos 
no Plano SP do governo es-
tadual. Nesta sexta, o gover-
nador João Doria retrocedeu 
e incluiu Guarulhos na fase 
amarela do plano, após a co-
brança do prefeito que este-
ve nesta semana em reunião 
com representantes do estado.

Dessa forma bares, res-
taurantes, salões e academias 
retomarão suas atividades na 
segunda-feira (13). Já as igrejas 
poderão reabrir a partir deste 
sábado (11). Segundo Guti, os 
bares, restaurantes e as praças 
de alimentação dos shoppings 
poderão atender presencial-
mente com até 40% de sua 
capacidade, somente por seis 
horas. Além das medidas de 
higiene, como o uso de más-

caras e álcool gel, as praças 
de alimentação precisam fun-
cionar ao ar livre ou em áreas 
arejadas e shoppings tiveram 
uma redução no horário de 
atendimento, de 8h para 6h.

Já as academias só pode-
rão receber 30% de sua ca-
pacidade e será necessário o 
agendamento. Salões de bele-

za voltarão a abrir com capa-
cidade 40% e atendimento de 
seis horas diárias.

“Os nossos números eram 
muito similares da capital, 
em vários casos até melhores, 
e que outras cidades do ABC 
que já estavam na fase amare-
la e o governo do estado ouviu 
Guarulhos”, disse Guti.

Cidade mantém em 87% taxa de cura 
de covid-19 por três dias consecutivos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou nesta sexta-feira (10) mais 
181 casos confirmados do 
novo coronavírus, totalizando 
até o momento 10.975 notifica-
ções e 808 óbitos. No entanto, 
a taxa de cura da Covid-19 se 
mantém em 87% por três dias 
consecutivos na cidade, o que 
representa que mais de 9.500 
pessoas que contraíram a do-
ença se recuperaram. As de-
mais seguem em tratamento.

No Boletim Epidemioló-
gico da Secretaria da Saúde 
desta sexta-feira 21 óbitos 
que estavam em investigação 
tiveram a confirmação para 
o novo coronavírus, um de-
les ainda ocorrido no mês de 
abril, seis em maio, sete em 
junho e outros sete em julho. 
Desse total, 11 mortes foram 
de mulheres e 11 de homens.

Com exceção de quatro 

óbitos que atingiram jovens e 
adultos nas faixas etárias de 20 
a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos e 50 e 59 anos, os demais 
acometeram a população ido-
sa, que tem apresentado maior 
risco de complicações pela co-
vid-19. Foram oito mortes entre 
idosos de 60 a 69 anos, cinco 
entre 70 e 79 anos e quatro 
no público com idade igual ou 
maior que 80 anos.

Nesta sexta-feira a taxa de 
ocupação de UTIs covid-19 em 
Guarulhos é de 64,1% e a de 
leitos clínicos está em 93,7%. 
O Hospital de Campanha do 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-GRU) tem no mo-
mento 68 pessoas internadas, 
sendo 25 em UTIs, 38 nas en-
fermarias e cinco em observa-
ção. Além disso, um paciente 
teve alta do 3C-GRU nesta data 
e outro foi transferido.

Prefeitura distribui 6 mil máscaras 
de pano em comunidades
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
entregou seis mil másca-
ras de tecido nesta sema-
na a famílias em extrema 
vulnerabilidade social. A 
comunidade da Rocinha 
(Pimentas) foi contempla-
da com duas mil másca-
ras na última quarta-feira 
(8) e na terça-feira (7) foi a 
vez da comunidade Paraíso 
Campo da Paz (Taboão) re-
ceber também duas mil. Já 
no Conjunto Habitacional 
de Interesse Social Vila Pi-
mentas I foram entregues 
duas mil máscaras de pano 
na segunda-feira (6). A ação 
faz parte do programa Más-
caras pela Vida, cujo objeti-
vo é difundir a importância 
do uso de máscaras caseiras 
no município e distribuir os 
itens em comunidades onde 
vivem famílias vulneráveis 
socialmente.

Lançado em abril, o pro-
grama já distribuiu 55.700 
máscaras de pano em de-
zenas de comunidades por 

meio de 18.250 kits com 
duas máscaras, um sabo-
nete e um folheto orienta-
tivo sobre a prevenção à 
covid-19, além de outros 
4.800 kits compostos por 
quatro máscaras, um sabo-
nete, álcool em gel 70% e o 
folheto com orientações.

Os kits são montados 
por funcionários da Secre-
taria de Desenvolvimento 
e Assistência Social (SDAS) 
com produtos doados por 
empresários, pessoas físicas 
e costureiras voluntárias. A 
distribuição é feita por ser-
vidores das secretarias de 
Habitação, Assistência So-
cial e da Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil.

Doações de máscaras 
de tecido, sabonetes e ál-
cool em gel 70% podem 
ser feitas à SDAS (aveni-
da Guarulhos, 2.200, Vila 
Augusta, telefones: 2087-
7400 e 99918-9310), de se-
gunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 

Obras do corredor de ônibus Santos Dumont 
deverão ser entregues em novembro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura de-
verá entregar até novembro 
deste ano o corredor de ônibus 
Santos Dumont, em Cumbica. 
Considerado parte fundamen-
tal do plano de melhoria da 
mobilidade urbana na cidade, 
o corredor já conta com 65% 
das obras concluídas. Com a 
implantação, espera-se aumen-
tar a velocidade média dos cole-
tivos, reduzindo o tempo gasto 
pelos usuários do sistema e de-
safogando o tráfego local.

O corredor terá 5,7 km de 

extensão, incluindo pistas nos 
dois sentidos. A obra benefi-
ciará mais de 90 mil passa-
geiros de linhas municipais e 
intermunicipais que trafegam 
pelo local. Ele terá início na 
avenida Guinle e irá até a rua 
Cariri Açu. São seis estações 
de embarque, retorno na al-
tura da rua Justino de Maio, 
uma ciclovia de 2,5 km entre 
as pistas e um viaduto de es-
trutura metálica sobre a rodo-
via Presidente Dutra.

A prefeitura já obteve auto-

rização junto à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) e aguarda autorização 
da Cetesb para dar início aos 
trabalhos de implantação do 
viaduto de transposição da ro-
dovia Presidente Dutra com fai-
xa exclusiva para ônibus.

Para o prefeito Guti, a im-
plantação do corredor de ôni-
bus é fundamental para a ci-
dade. “Com o novo corredor 
vamos melhorar bastante a 
mobilidade urbana em Guaru-
lhos, aumentando o fluxo dos 
ônibus e diminuindo o tempo 
de cada viagem”, salienta.

A obra é orçada em R$ 50,5 
milhões, conta com execução 
do consórcio T-A Trail/Arvek 
e gerenciamento da Secreta-
ria de Obras de Guarulhos. Os 
recursos são provenientes da 
Prefeitura, com 5,01% de con-
trapartida, e o restante provém 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Mobilidade 
Urbana, do governo federal.

FOTO: DIEGO SECCO
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Diretor-geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus 
voltou a destacar durante entrevista coletiva 
nesta sexta-feira o quadro complexo na 
pandemia da covid-19. Segundo ele, há países 
atualmente com “crescimento exponencial” dos 
casos da doença. Além disso, alguns locais que 
têm relaxado restrições mostram um aumento 
nas contaminações, notou. “Apenas uma ação 
agressiva, combinada com unidade nacional e 
solidariedade global, pode contornar a pandemia 
da covid-19”, afi rmou Ghebreyesus. Ele lembrou 
que o mundo já atingiu a marca de 12 milhões de 
casos confi rmados da doença.

A disputa da Copa Libertadores foi marcada para 
recomeçar em 15 de setembro, enquanto a Copa 
Sul-Americana será retomada em 27 de outubro. 
O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, após reunião 
por videoconferência com representantes das 
confederações dos países envolvidos nas competições. 
As fi nais estão previstas para janeiro de 2021. 
Paralisada em março, a Libertadores só teve duas 
rodadas disputadas da fase de grupos. Restam seis, 
além das duas para as oitavas de fi nal, duas para as 
quartas, as semifi nais e fi nal. Os seis times brasileiros 
(Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Grêmio 
e Internacional) somaram bons resultados até agora e 
têm chances de chegar na disputa do mata-mata. 

ANOTE

A consequência desse tratamento 
antagônico se traduz no aumento 
vertiginoso e incontrolável

O Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro João Otavio 
de Noronha, converteu a prisão preven-
tiva decretada contra Fabrício Queiroz 
em prisão domiciliar com base na reco-
mendação 62/20 do Conselho Nacional 
de Justiça.

A decisão do ministro Otavio Noro-
nha, considerando a condição de saúde 
de Fabrício Queiroz, foi absolutamente 

acertada e consentânea à recomenda-
ção do Conselho Nacional de Justiça, 
bem como da esmagadora maioria dos 
infectologistas, virologistas e epidemio-
logistas do Brasil. No entanto, infeliz-
mente este não foi o destino dado pela 
Corte Superior para dezenas de milha-
res de pedidos impetrados em favor de 
presos do medieval sistema carcerário 
brasileiro, tendo em vista o tratamento 
seletivo e diferenciado, fruto de uma 
perniciosa e tacanha política discrimi-
natória que pauta a justiça brasileira.

Eugenio Raúl Zaffaroni, um dos 
maiores criminalista da América Lati-
na, destaca que a clientela do sistema 
penal é composta, de forma maciça, 
por homens adultos, jovens, pertencen-

tes aos mais baixos níveis sociais e não 
brancos. São esses “clientes”, que mes-
mo fazendo jus a concessão da saída 
do sistema carcerário com base na re-
comendação 62/2020 do CNJ, tiveram 
indeferido seus pedidos pelo Superior 
Tribunal de Justiça.

A consequência desse tratamento 
antagônico se traduz no aumento ver-
tiginoso e incontrolável de contamina-
dos e de mortos pelo Covid-19 no siste-
ma prisional. Por que esse tratamento 
dicotômico Senhores Ministros?

A mais cabal demonstração do trata-
mento dispare dado pelo Poder Judiciá-
rio está na fundamentação da extensão 
da prisão domiciliar para a companhei-
ra de Queiroz, Márcia Aguiar. O minis-
tro Otavio Noronha estendeu para Mar-
cia, que está foragida, por “presumir 
que sua presença ao lado dele seja re-
comendável para lhe dispensar as aten-
ções necessárias, visto que, enquanto 
estiver sob prisão domiciliar, estará 
privado do contato de quaisquer outras 
pessoas (salvo de profi ssionais da saú-
de que lhe prestem assistência e de seus 
advogados)”. Será que as presas, mãe de 
menores e incapazes, que muitas vezes 
são envolvidas na prática delitiva, por 
exemplo no tráfi co como mulas, para 
manter a família, não o mesmo posicio-
namento das Cortes para cuidar da sua 
prole?

Esse cenário me faz lembrar do sau-
doso José Saramago, na obra de “Da 
justiça à democracia, passando pelos 
sinos”:

“Ele não está aqui, fui eu quem tocou 
o sino,” respondeu o camponês. “Mas 
então, ninguém morreu?” insistiram 
os habitantes; o camponês respondeu 
novamente: “Não, ninguém que tivesse 
um nome ou a fi gura de uma pessoa, 
eu toquei o sino pela Justiça, porque a 
Justiça está morta”.

Infelizmente, a Justiça está morta 
para os menos afortunados, não para 
indivíduos como Fabrício Queiroz e 
sua trupe!

Dois pesos e 
duas medidas do 
presidente do STJ

PONTO
DE VISTA

advogado especialista em 
Direito Público e Direito 
Penal e professor convidado 
da Escola Paulista de Direito

MARCELO AITH



ÁRIES: Em Vênus receberá o auxílio que tanto precisa. 
Coisas boas e diferentes irão ocorrer neste dia tão mar-
cante para você assim conseguirá evoluir melhor. 

TOURO: Em Urano sentirá que ondas mais sombrias 
tentam lhe prejudicar. Você carregará uma porção de 
sentimentos mais complexos consigo.

GÊMEOS: Para que coloque as ideias em ordem, Júpiter 
lhe auxiliará neste momento. Você irá receber boas 
energias para conseguir intermediar algumas coisas.

CÂNCER: Não deixe que as coisas caiam em uma espécie 
de esquecimento, mantenha tudo em ordem agora. 
Sentirá o coração bater mais forte neste momento.

LEÃO: Tente dar mais atenção para as pessoas mais pró-
ximas, deixe seu ego mais afastado. Tende a não aceitar 
com facilidade aquelas coisas que lhe afetam.

VIRGEM: Avalie todas as possibilidades neste momento. 
Você irá tomar ações de acordo com a sua vontade 
eliminando a infl uência alheia neste momento.

LIBRA: O Ar lhe ajudará bastante neste dia para que pos-
sa ir de encontro ao que tem de melhor. Determinados 
elementos irão se apresentar mais elevados.

ESCORPIÃO: Em Urano coisas boas para você irão lhe 
ajudar bastante. Determinados elementos tendem a valo-
rizar as suas atitudes mais fortes e confi antes.

SAGITÁRIO: Em Júpiter as coisas tendem a fi car mais 
tranquilizadas. A sua ousadia mostrará que pode alcançar 
níveis antes jamais imagináveis de evolução.

CAPRICÓRNIO: A Lua sua grande algoz do diz irá gerar 
uma energia de infortúnio, mas mantenha a sua caracte-
rística mais perspicaz. 

AQUÁRIO: Conseguirá manipular as situações neste 
momento. Em Urano os trajetos dos quais você precisa 
traçar para alcançar os seus objetivos serão ativos.

PEIXES: Deixe tudo muito bem planejado. O amor po-
derá colocar em você um brilho muito forte e efi caz em 
você para que possa alcançar o objetivo desejado agora.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

MEE
DOMINGUINHOS

ZAGAGFT
PORTINGIR

NCENECU
FIELCAPITU
BONITOTEAR

AIMPALA
ERPED

ENIGMATICA
AGARTAF

UAVRILBAR
INNVIELA
ÇIMENSAS

PORTOALEGRE

Coautor de
"Gostoso
Demais"
(MPB)

Gás que
nos pro-
tege dos
raios UV

Setor
defensivo
do time

de futebol

O sangue
tipo A, em

relação
ao B

Fábio
Turci,

jornalista

Mancha
em olho

de cavalo

Persona-
gem de

Machado
de Assis

Antílope
do leste
e sul da
África

A expres-
são como
a da "Mo-
na Lisa"

Ving
Rhames,
ator dos

EUA 
(?)

Lavigne,
cantora

de "Smile"

Escola
Superior

de Guerra
(sigla)

Logradou-
ro comum

em
favelas

A maior
cidade
gaúcha

Excessi-
vamente
grandes
(fem.)

Dela fazem parte
sujeito e predicado
A futura patente do

aspirante (Mil.)

Peça que conecta o
veículo ao reboque
Rocha (?): magma

solidificado

Colocar
Que não

trai o
cônjuge

Rio (?), cidade natal
de Juliana Paes (RJ)
Desarranjo em um

motor (bras.)

Substância
conhecida

como
"gelatina
vegana"

Pousada,
em inglês

Pernambuco (sigla)
Material clássico e
duradouro de ban-
cadas de cozinhas

Máquina
têxtil

Garrafa
plástica 

Aliciar eleitores por
meios ilícitos

Linha, em
inglês

Estabelecimento em
que os bebuns cho-

ram as
mágoas

Bebida de
coquetéis

(?)
tecidos,
utilidade
do anil

Nome da
letra "N"

Fábrica de
móveis de
madeira 

3/inn. 4/4/ágar — line — peta. 5/avril. 7/cabalar.
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PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco

SATICO JAPA
22a.,  Linda e fi tness. F.: 
93476-1358 what (aceito 
picpay)

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Festas

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. e 
gangorra R$ 140, s/ limite de 
horário  96916-8335/96169-
0875

SERRALHEIRO
P/serviços em chaparia, 
solda mig, furacão. Enviar 
currículo c/pretensão de 
salário. Somente com 
experiência comprovada.
mcnelsoneletrometalurgica@
gmail.com

Precisa-se

EMPREGOS
Relax

SERVIÇOS

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
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PUBLICIDADE LEGAL

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685
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Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches
,9019

PEÇA PELO


