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NASA - O astronauta Bob Behnken é retratado durante uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional

Racismo e violência contra criança 
e adolescente são desafios do país

ACONTECE
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iniciantes. A participação é livre.
No encontro desta quarta-feira (15) o 

Sarau traz a exposição fotográfica virtual 
dos trabalhos do fotógrafo André Montei-
ro. Fomentador e arte-educador na Casa 
31 – Abrace a Poesia, em Guarulhos, Mon-
teiro dedica-se a criar oportunidades de 
desenvolvimento humano e apreciação da 
vida num espaço de criatividade e acolhi-
mento.

Agasalho. Quando doamos, realizamos um 
ato de amor ao próximo e não há nada me-
lhor do que dividir com quem mais precisa. 
Que Deus multiplique aquilo que vocês do-
aram”, afirmou a presidente.

As doações da população servirão para 
atender às solicitações dos Centro de Re-
ferência da Assistência Social (Cras), dos 
Serviços de Acolhimento Institucional, da 
Defesa Civil, de ONGs e da Subsecretaria 
de Política para Mulheres.

Toda quarta-feira, sempre das 19h às 21h, 
a Prefeitura de Guarulhos apresenta o Sarau 
Amor e Esperança, veiculado pela fanpage 
do evento no Facebook, disponível em ht-
tps://www.facebook.com/Sarau-amor-e-es
peran%C3%A7a-102829921406683/. Inicia-
tiva da Secretaria de Cultura e da Casa de 
Cultura Popular São Rafael, o evento tem 
por objetivo proporcionar cultura aos par-
ticipantes e desenvolvimento para artistas 

Os bastidores do cena punk guarulhen-
se, um dos movimentos mais controversos 
em meio à efervescência do rock oitentista, 
é tema de debate do Seminário História(s) 
da Arte e da Cultura em Guarulhos que 
acontece nesta quinta-feira (16), às 20h. Ini-
ciativa da Prefeitura por meio da Secretaria 
de Cultura e do Arquivo Histórico Municipal, 
o evento é transmitido online pela fanpage 
do Arquivo Histórico no Facebook (https://
www.facebook.com/arquivohistoricogru/).

Para resgatar memórias de narrativas 
musicais e o modo como o punk se cons-

Dezenas de veículos passaram neste 
sábado e domingo, dias 11 e 12, pelo Drive-
-Thru Solidário instalado no Bosque Maia 
para doar peças de roupas, sapatos e co-
bertores à Campanha do Agasalho 2020. 
A ação da Prefeitura é coordenada pelo 
Fundo Social de Solidariedade de Guaru-
lhos. A presidente do Fundo Social, Elen 
Farias, agradeceu a solidariedade da po-
pulação. “Todas as doações são muito 
importantes para a nossa Campanha do 

Sarau Amor e Esperança apresenta exposição fotográfica virtual

Seminário de Arte e Cultura debate o movimento punk em Guarulhos

Drive-Thru da Campanha do Agasalho tem boa adesão da população

tituiu como fenômeno social, o mediador 
André Okuma convida Valéria Cristina do 
Nascimento, professora da rede municipal 
de Guarulhos que integrou o movimento 
punk na cidade nos anos 1980. Além de 
compor a formação de bandas da cidade, 
Valéria também colaborou com a criação 
de fanzines, revistas independentes que 
atuavam na divulgação de bandas e even-
tos do universo underground. Para mais 
informações sobre eventos culturais online 
acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/
agendacultural.

Publicado há 30 anos, 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente trouxe avan-
ços na abordagem dos di-
reitos essenciais do públi-
co para o qual foi criado 
em diversas áreas, como 
saúde, educação e tam-
bém no combate ao traba-
lho infantil. No entanto, a 
situação no país está longe 
de ser a ideal em alguns 
aspectos como o racismo, 
a violência doméstica e o 
abuso sexual. Para o co-
ordenador do Programa 
de Cidadania dos Adoles-
centes do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infân-
cia (Unicef), Mario Volpi, 
o maior dos desafios para 
fazer valer esses direitos 
no Brasil é a desigualdade, 
e, entre as diversas formas 
em que ela se apresenta no 
país, destaca-se o racismo.

“Esse elemento do ra-
cismo, da desigualdade ra-
cial, é um elemento que o 
país ainda não superou. E 
um dos motivos é porque 
o Brasil é um país que de-
morou a admitir que existe 
discriminação racial. Tive-
mos uma ideologia de uma 

pseudodemocracia racial, 
quando todo os conteúdos 
escolares e referências de 
acesso a políticas públicas 
são brancos.”

O Unicef apresenta 
diversos dados que cor-
roboram essa avaliação: 
64,1% das crianças e ado-
lescentes em trabalho in-
fantil em 2016 eram ne-
gros, assim como 82,9% 
das vítimas de homicídios 
entre 10 e 19 anos e 75% 
das meninas que engra-
vidam entre 10 e 14 anos. 
“Uma criança negra tem 
três vezes mais possibi-
lidades de abandonar a 
escola que crianças não 
negras”, acrescenta Volpi.

Ao contrário da maioria 
dos indicadores, a taxa de 
homicídios de adolescen-
tes teve uma alta preocu-
pante nos 30 anos do ECA. 
O número de adolescentes 
assassinados mais que do-
brou no país entre 1990 e 
2017, ano em que 32 brasi-
leiros de 10 a 19 anos foram 
mortos por dia. Somente 
entre 1996 e 2017, o núme-
ro de vítimas chega a 191 
mil, estima o Unicef.
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Vereadores destinam o percentual mínimo 
dos salários para combater o coronavírus

Guarulhos tem 11.463 casos de 
covid-19 nesta segunda-feira

FOTO: BRUNO NETTO

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Após a aprovação 
do projeto de resolução que 
permitia aos vereadores de 
Guarulhos destinarem entre 
30% e 100% dos seus salá-
rios para ações de comba-
te ao coronavírus, todos os 
parlamentares optaram pelo 
percentual mínimo. Atual-
mente cada vereador guaru-
lhense recebe R$ 15.482,45.

Segundo a Câmara Mu-
nicipal, nos meses de junho 
e julho, cada vereador re-
passou R$ 4,6 mil por mês, 
chegando a R$ 9,2 mil no 
período. No total, os 34 par-
lamentares da Casa de Leis 
destinaram R$ 315,8 mil até 
o momento.

O projeto foi aprovado 
em maio durante sessões ex-

traordinárias que duraram 
mais de 21 horas. Na ocasião, 
a proposta recebeu 19 emen-
das, amplamente discutidas 
durante os trabalhos, onde 
apenas duas foram aprova-

das. Dessa forma, foi esta-
belecido que cada vereador 
defi niria seu próprio percen-
tual de redução por meio de 
requerimento – respeitando 
o mínimo de 30%.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos ini-
cia a semana com 11.463 ca-
sos confi rmados de covid-19 
e 856 mortes, além de outras 
15 que são investigadas na 
cidade no momento. Dos 
novos óbitos contabilizados 
no município seis são mu-
lheres e nove homens, sendo 
um na faixa etária de 40 a 
49 anos, quatro em adultos 
de 50 a 59 anos, três em pes-
soas de 60 a 69 anos, dois 
entre idosos de 70 a 79 anos 
e cinco naqueles com idade 
igual ou superior a 80 anos.

Nesta segunda-feira (13) o 
Banco de dados e-SUS VE do 
Ministério da Saúde, no qual 
são inseridas as notifi cações 
de pacientes com quadro 
leve do novo coronavírus, 
apresentou problema. Por 
isso esses números não en-

traram para as estatísticas do 
município, que teve pequeno 
acréscimo em relação aos da-
dos divulgados pelo Boletim 
Epidemiológico do último 
sábado (11). Ou seja, uma 
diferença de 41 novos casos 
confi rmados, que, portanto, 
corresponde aos registros 
mais greves da doença.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI para covid-19 nesta 
segunda-feira é de 73,4% e a 
de enfermaria está em 73,7%. 
Referência para o tratamen-
to de pacientes mais graves, 
o Hospital de Campanha do 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-GRU) registrou 
somente nesta data quatro 
altas. No local, 55 pacientes 
permanecem internados, sen-
do 20 nas UTIs, 32 nas enfer-
marias e três em observação. 

Campanha de vacinação contra o sarampo terá início nesta quarta-feira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diante dos surtos 
de sarampo que vêm ocorren-
do no Brasil e no mundo desde 
o ano passado, o Ministério da 
Saúde anunciou a necessida-
de de realização de mais uma 
etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a doença, 
que está programada para ini-
ciar nesta quarta-feira (15) em 
todo o Estado de São Paulo. O 
público-alvo da campanha é a 
população a partir de seis me-
ses a 49 anos de idade.

A meta é vacinar indiscri-
minadamente todas as pessoas 
de 30 a 49 anos, mesmo que 
já tenham tomado as doses 
anteriormente. Já a população 
de seis meses até 29 anos será 

imunizada seletivamente, ou 
seja, mediante avaliação da car-
teirinha para colocar em dia o 
esquema vacinal.

A campanha se estende até 
o próximo dia 31 de agosto. 
Em Guarulhos as doses estarão 
disponíveis em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
e também no Ambulatório da 
Criança (Centro), das 8h às 16h, 
inclusive para a vacinação de 
rotina das demais faixas etá-
rias. Mulheres grávidas e crian-
ças menores de seis meses de 
idade não devem tomar a dose 
contra o sarampo.

De acordo com informe téc-
nico da Secretaria Estadual de 
Saúde, após duas décadas sem 

circulação endêmica do vírus 
do sarampo, em 2019 a doença 
foi reintroduzida no Estado de 
São Paulo com a confi rmação 
de 17.816 casos da doença e 14 
óbitos. Ainda, segundo o docu-
mento, atualmente 29 municí-
pios paulistas mantêm a circu-
lação ativa do vírus nos últimos 
90 dias (12 semanas), entre eles 
Guarulhos.

Os demais são Guarujá, 
Santos, Ribeirão Preto, Campi-
nas, Bauru, Mogi das Cruzes, 
Pirassununga, Santo André, 
Barueri, Bertioga, Bragança 
Paulista, Cotia, Franca, Fran-
cisco Morato, Itapecerica da 
Serra, Itaquaquecetuba, Jacareí, 
Mauá, Mogi Guaçu, Monga-

guá, Osasco, Pontal, Rio Claro, 
Santana de Parnaíba, São Ber-

nardo do Campo, São Vicente, 
Taubaté e a capital paulista.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Prefeitura propõe parceria com iniciativa privada 
nos espaços esportivos para o combate à covid-19

GCM apreende produtos proibidos utilizados para empinar pipas

Secretaria faz obra complexa para recuperar trecho da avenida Palmira Rossi

GCM realiza treinamento de tiro com 
novas armas na Base Aérea de Cumbica

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No intenso tra-
balho de prevenção, controle 
e contenção dos riscos pro-
vocados pela pandemia da 
covid-19, a prefeitura, através 
da Secretaria de Esporte e La-
zer (SEL), irá receber doações 
das empresas interessadas em 
contribuir com a inciativa. O 
valor mínimo da doação será 
de trinta mil reais para serem 
utilizados na aquisição de 
máscaras, álcool em gel 70%, 
termômetros, respiradores etc. 
A própria Secretaria de Espor-
te precisa desses insumos para 
a retomada das atividades com 
mais segurança. Como contra-
partida, a doadora terá o direi-
to de veicular o seu nome pelo 
período de agosto a dezembro 
de 2020 em um dos equipa-
mentos públicos esportivos a 
serem escolhidos.

De acordo com a SEL, os 
complexos esportivos que 
poderão participar desse pro-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos, por meio da operação 
Vem Buscar, que visa a cons-
cientizar a população sobre os 
perigos do uso da linha chile-
na e cerol para empinar pipas, 
apreendeu entre quinta-feira 
(9) e domingo (12) 16 latas de 
linhas, 23 carretilhas e um 
balde de cola. Trata-se de pro-
dutos proibidos, que podem 
causar acidentes graves e até 
mesmo levar à morte.

As equipes fiscalizaram 
diversos bairros, praças e par-
ques da cidade, sendo que, na 
quinta-feira, a GCM e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU) notificaram e 
fecharam um estabelecimen-
to, no Picanço, que comercia-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras, 
está desenvolvendo um mo-
derno e complexo projeto de 
engenharia para estabilização, 
pavimentação e recuperação 
em um importante trecho da 
avenida Palmira Rossi, na bi-
furcação com a rua Urubici, no 
Recreio em Jorge.

As intervenções, quando 
finalizadas, irão proporcionar 
o alargamento da via para seis 
metros, haverá a complemen-
tação do calçamento com im-
plantação de guias, sarjetas e 
passeio de ambos os lados, per-
mitindo o tráfego regular de 

lizava linha chilena e cerol.
Planejada pela Secretaria 

para Assuntos de Segurança 
Pública, a operação pretende 
acabar com o uso de cerol e 
linha chilena na cidade, ma-
teriais considerados perigo-
sos e cujas principais vítimas 
são motociclistas e ciclistas, 
que podem sofrer acidentes 
fatais. O uso de cortantes 
pode também ferir e matar 
animais e causar, ainda, rom-
pimentos de fios e de cabos 
de alta tensão.

Todo o material apreendi-
do pela GCM é encaminhan-
do à Secretaria de Serviços 
Públicos para destinação 
adequada, ou seja, reciclagem 
dos materiais possíveis e des-
truição dos demais.

cesso são Estádio Oswaldo De 
Carlos, Estádio Cícero Miran-
da, CSE João Carlos de Oliveira 
(João do Pulo), Estádio Arnal-
do José Celeste (Ponte Grande), 
Ginásio Fioravante Iervolino e 
Ginásio Bonifácio Cardoso.

 “Essa iniciativa visa a refor-
çar as ações e medidas de com-
bate à pandemia do novo coro-
navírus de modo a minimizar 
os impactos da doença em Gua-
rulhos. Também nos ajudará a 

retornar com toda a segurança 
à prática esportiva na cidade, 
quando esta for liberada”, afir-
ma Rogério Hamam, secretário 
de Esporte e Lazer.

Os interessados em parti-
cipar do chamamento deve-
rão apresentar suas propostas 
até as 16h do dia 30 de julho, 
protocolando-as na sede da 
SEL, situada na rua Claudino 
Barbosa, 313 – Anexo II – 2º 
Andar, Macedo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Agentes da Guar-
da Civil Municipal (GCM) de 
Guarulhos realizaram na úl-
tima semana treinamento no 
estande de tiro da Base Aérea 
de São Paulo (Basp) em Cum-
bica. A atividade levou em 
consideração a substituição 
dos revólveres calibre 38 dos 
guardas por pistolas semiau-
tomáticas 380. 

O treinamento contou com 
aulas teóricas e práticas com 
o manuseio do armamento 
no estande de tiro. Ao todo 37 
guardas foram habilitados a 
portar arma semiautomática.

O prefeito Guti, que acom-
panhou de perto o treinamento, 
elogiou o trabalho da corpora-
ção. “Mesmo com a pandemia 
o trabalho não para e o pessoal 
continua treinando para garan-

tir a segurança de todo mundo. 
Estão todos de parabéns”, disse.

O secretário para Assuntos 
de Segurança Pública, Márcio 
Pontes, falou sobre a necessi-
dade da capacitação da guarda. 
“Os treinamentos são necessá-
rios e obrigatórios, pois são eles 
que garantem a segurança das 
pessoas nas ruas e a dos pró-
prios guardas civis”, ressaltou.

Os GCMs que trabalham 
na área operacional deixarão 
de usar revólveres calibre 38 e 
passarão a utilizar pistolas se-
miautomáticas, como a 380 e a 
.40 e espingardas calibre 12.

Na oportunidade, Pontes in-
formou também que a corpora-
ção está adquirindo carabinas 
CT40. “Essa arma é excelente 
para o policiamento urbano”, 
explicou.

veículos, inclusive de ônibus. A 
via será iluminada e protegida 
por guard rail.

Contratada por R$ 5,2 mi-
lhões, a empresa Geosonda SA 
iniciou seus trabalhos em mar-
ço e deve finalizá-los em seis 
meses. Cerca de 60% da obra já 
foi concluída.

Os serviços acontecem num 
local de topografia acidentada, 
no alto do morro. Esse trecho 
da avenida Palmira Rossi teve 
ocupação desordenada com a 
construção de edificações in-
vadindo a rua e cortando o ter-
reno íngreme, que colocaram 
em risco a integridade da via 
a ponto de sofrer com desmo-
ronamentos e ter de ser interdi-
tada. A demolição de dezenas 
de edificações para cumprir 
ação do Ministério Público e a 
remoção dos materiais usados 
nessas construções desestabili-
zou o local, que necessitou de 
drenagem para evitar novos 
deslizamentos de terra.

A pasta executa a estabili-
zação dos cortes por meio de 
uma estrutura de concreto ar-

mado de quase 100 metros. O 
objetivo é conter de forma defi-
nitiva as escavações no terreno, 
recuperar e remodelar a via, 
incluindo calçamento, passeio, 
guias e sarjetas. No entron-
camento com a rua Urubici a 
solução utilizada é conhecida 
como solo grampeado, técnica 
que permite a contenção de 
taludes naturais e de corte. A 
técnica utiliza grampos de aço 
especial e placas de concreto 
para a estabilização de áreas 
íngremes.

“É muito mais que uma 
obra de contenção. Em termos 
de engenharia, é uma das inter-
venções mais complexas que 
eu já executei desde que sou 
secretário da pasta. O projeto 
segue rígidos padrões e con-
troles, com uso e aplicação de 
materiais de qualidade, certifi-
cados, de modo que a obra te-
nha durabilidade e bom funcio-
namento, criando um impacto 
social positivo para a comuni-
dade que dela se servirá”, disse 
o secretário de Obras, Marco 
Antonio Guimarães.
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Com pandemia, número de passageiros 
cai à metade; frota se aproxima de 70%

Anac reajusta tarifas dos aeroportos 
paulistas de Viracopos e Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O transporte pú-
blico coletivo de Guarulhos 
tem trabalhado com 69% da 
sua frota de veículos nesse pe-
ríodo de pandemia do corona-
vírus. Isso significa que existe 
uma folga em relação ao cha-
mado período normal, quan-
do 100% dos ônibus trans-
portavam, em média, 448 mil 
passageiros/dia. Hoje, 69% 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) reajustou o teto de 
tarifas aeroportuárias dos 
aeroportos internacionais 
de Viracopos, em Campi-
nas (SP), e de Guarulhos 
(SP), conforme portarias 
publicadas no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

O reajuste abrange ta-
xas de embarque, conexão, 
pouso, permanência, arma-
zenagem e capatazia. Os ín-
dices aplicados para os au-
mentos foram de 1,8663% e 
2,1324%, para Viracopos, e 
de 2,3887% e 2,1324%, para 
Guarulhos. Com isso, as 
taxas de embarque domés-
tico, por exemplo, ficaram 
em R$ 30,95 e R$ 32,44, 
respectivamente. 

O tráfego de passagei-
ros no Aeroporto de Cum-
bica caiu 88% no segundo 

trimestre em comparação 
com o primeiro trimestre 
deste ano, segundo dados 
divulgados na semana pas-
sada pela Invepar, gestora 
de mobilidade urbana e in-
fraestrutura de transporte. 
Já entre maio e junho hou-
ve aumento de 35% no total 
de passageiros.

A Invepar pontua que o 
mês de junho e o segundo 
trimestre deste ano foram 
“períodos integralmente 
impactados pelos efeitos 
adversos relacionados ao 
coronavírus”. No segmento 
internacional o recuo foi de 
95% entre os trimestres, en-
quanto nos voos domésticos 
o número de passageiros 
caiu 86%. No recorte men-
sal, o avanço foi de 18% en-
tre maio e junho para voos 
internacionais e de 38% no 
mercado doméstico.

da frota colocada nas ruas do 
município tem levado 241 mil 
usuários/dia, o que representa 
54% do total que era registrado 
antes do início das restrições 
impostas pela doença.

A base para os cálculos é fei-
ta comparativamente entre os 
meses de abril a junho, toman-
do-se como comparação o ano 
de 2019 (sem pandemia) e 2020 
(já com o isolamento social pro-
vocado pelo coronavírus).

Em abril de 2019 foram 
transportados 481.111 passagei-
ros em abril, contra 171.960 mil 
em 2020, ou seja, apenas 36% 
do total transportado um ano 
antes. Os números se repeti-
ram em maio, com 445.810 em 
2019 e 174.712 neste ano (39%). 
Por sua vez, junho de 2019 re-
gistrou um total de 413.089 
passageiros, contra 200.752 
neste ano (49%). 

A evolução da frota apre-

sentou os seguintes números: 
em 2019, em ano normal, ro-
davam os 858 ônibus (100% 
do total). Com a pandemia, 
esse número caiu para 360 
em abril deste ano (42%), su-
biu para 532 em maio (62%), 
560 em junho (65%) e chegou 
a 591 em julho (69%).

O que provoca concentra-
ção de passageiros em algumas 
linhas específicas é o chamado 
horário de pico, que acontece 
entre 7h e 10h, e, no final do 
dia, entre 17 e 20h, mesmo com 
o escalonamento de horários 
determinado pelo prefeito Guti 
na flexibilização que se implan-
tou na cidade. “Isso é algo que 
existe em todas as metrópoles 
do mundo. O horário de pico 
sempre foi e continuará sendo 
o gargalo para o transporte pú-
blico de qualquer grande cida-
de”, explica a diretora de Trans-
portes, Martha Bitner.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA
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É importante que, quando se 
aborde ou se discuta o ECA, não 
se atenha apenas a temas

O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), formado por 24 pessoas 
representantes da sociedade civil e 
do poder público, faz algumas refl e-
xões sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), que completa 30 

anos nesta segunda-feira (13).
A promulgação de uma lei como 

esta já foi um avanço em si no país 
em relação à maneira como a so-
ciedade lida com o tema infância 
e juventude. A legislação é consi-
derada por especialistas uma das 
mais modernas do mundo, fruto de 
construção coletiva e alinhada com 
a Convenção de Direitos da Criança 
das Nações Unidas e com a Consti-
tuição Federal.

Pode-se enumerar muitas con-
quistas obtidas a partir do ECA, 
como a modernização da Justiça e 
da promotoria especializadas na in-
fância e juventude; a criação de con-
selhos tutelares a partir da escolha 
popular; a proteção do trabalho do 
jovem; a instituição de programas 
que visam a erradicar o trabalho in-
fantil; a obrigação do Estado em ins-
tituir políticas, planos, programas e 
serviços para a primeira infância; 
a criação de um sistema nacional 
com inspiração nos direitos huma-
nos que atende os adolescentes em 
cumprimento de medidas socioedu-
cativas; e a convivência familiar e 
comunitária elevada à categoria de 
direito constitucional.

No entanto, são necessárias vigi-
lância e participação popular para 
se implementar direitos, bem como 

solidifi car essas conquistas. Neste 
sentido, foi essencial a criação dos 
conselhos de direitos da criança e 
do adolescente com caráter de re-
presentação paritária (poder públi-
co e sociedade civil) em todos os 
níveis da federação.

Como toda legislação, para se 
conseguir o impacto social espera-
do e a efi cácia pretendida, é preciso 
maior foco da gestão pública e con-
vergência de todas as esferas de go-
verno e da sociedade, assim como 
é necessário, na prática, observar o 
princípio constitucional da priorida-
de absoluta à infância e à juventude, 
sobretudo na destinação de recursos 
e na criação de condições de gestão 
para a elaboração de planos de ação 
e aplicação, geradores de projetos e 
políticas públicas que atendam às re-
alidades nacionais e locais.

Além do aprofundar o fi nancia-
mento e gestão de ações multilate-
rais de atendimento do público in-
fanto juvenil em si, espera-se que 
sejam aprimoradas também as ga-
rantias de trabalho e coordenação 
das ações dos profi ssionais do siste-
ma de garantia de direitos da crian-
ça e do adolescente, a exemplo dos 
trabalhadores do Judiciário, Minis-
tério Público, Conselhos Tutelares e 
profi ssionais da segurança pública, 
da saúde, da educação, da cultura, 
da assistência social, das organiza-
ções da sociedade civil, enfi m, os en-
volvidos no cuidado a essa popula-
ção em estágio de desenvolvimento, 
ou seja, pessoas comprometidas em 
dar amparo e formação àqueles que 
serão os cidadãos adultos no futuro. 
Não é pouca coisa.

É importante que, quando se 
aborde ou se discuta o ECA, não 
se atenha apenas a temas mais po-
lêmicos que despertam alardes na 
sociedade, como a questão da maio-
ridade penal, sobre a qual particu-
larmente esperamos que não haja 
retrocessos e perda de direitos, mas 
sim tratamento humanizado e pe-
dagogia de ressocialização. É preci-
so ter em mente que o ECA é um 
documento abrangente, o qual per-
meia os direitos da juventude em 
todos os níveis como um poderoso 
instrumento de transformação e 
garantia de condições na vida so-
cial para qualquer criança ou ado-
lescente, em quaisquer posições 
socioeconômicas, culturais, de gê-
nero, raça, credo e orientação sexu-
al, sendo sempre uma lei pautada 
nos princípios da proteção integral 
e da prioridade absoluta.

30 anos do Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente: 
avanços e muito a 
caminhar

PONTO
DE VISTA

Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA)

EVERALDO BARBOSA 
DOS SANTOS
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ÁRIES: Tenha bastante paciência para chegar aonde você 
tanto quer, caso você consiga se aproximar de alguém do 
signo de Libra.

TOURO: De maneira adequada tente fazer juízo das 
coisas sem se deixar infl uenciar pela estética, o elemento 
Terra será o seu guia para essa missão. 

GÊMEOS: Você tende a mostrar que a glória está no valor 
interna das pessoas e não pelo que elas possuem. O 
planeta Mercúrio converge nesse sentido também.

CÂNCER: Faça com que o seu caminho seja aberto e 
transparente, principalmente se estiver tratando com os 
seus familiares. 

LEÃO: O Sol poderá ser um amigo, porém também pode 
te gerar um pouco de confusão. O melhor é tentar se 
aproximar de um capricorniano sensato.

VIRGEM: O planeta Mercúrio lhe dará essa oportunidade, 
principalmente no âmbito mais profundo do amor. Terra 
encontrará para você diversas oportunidades.

LIBRA: O planeta Marte tende a não lhe proporcionar 
muitas chances, faça o seu melhor para que encontre a 
solução dentro de um relacionamento amoroso. 

ESCORPIÃO: Sendo o planeta Plutão um amigo terá 
melhores chances, então encare com seriedade o que 
pode lhe acontecer de bom. 

SAGITÁRIO: O seu poder poderá se reconstituído, basta 
olhar tudo com mais calma, assim a sua situação no 
campo do dinheiro pode fi car bem mais favorável.

CAPRICÓRNIO: As expectativas fi carão mais elevadas, 
por isso precisará de uma dose de realidade. Evite o 
pessimismo.

AQUÁRIO: Conseguirá manipular as situações neste 
momento. Você precisa traçar para alcançar os seus 
objetivos.

PEIXES: Deverá convencer as pessoas de uma maneira 
pacífi ca e ordeira, evitando qualquer tipo de transtorno. 
O elemento Água guiará a sua constelação.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 55

AC
ESBANJAMENTO
ETICABNEM

RZUVASMP
LONATAETER
CORDILHEIRA

MORCIDFDE
ISOLADAOUI

AUOBARN
IMPARSTRONG

AAAUTOAR
EDRATRISE
POETICAUNS

RNCAÇAPAS
ETELÃRO
SERGIOREIS

G

Atitude
típica  do
perdulário

O ato
jurídico
perfeito

(?) de
mesa: 

thompson
e itália

Doença 
transmiti-

da por
piolhos 

Tuca
Andrada,

ator
brasileiro

Antis-
séptico 

de cheiro
forte

(?) dos
Andes:

habitat do
guanaco

Imagem
mental

subjetiva

Símbolo
eleitoral
da demo-

cracia 

Sim, em
francês

Ilhada
Pessoa de

mesma
família 

que outra

Expres-
são de 

contenta-
mento

Rudolf
Nureyev,
bailarino

russo 

(?)
Enough",
sucesso
de Cher

Número
(?): 1, 3, 5,

7 ou 11
(Mat.)

Cerimônia
pública

Honraria
britânica
recebida
por Bono

Destinos
das bolas
na mesa
de sinuca 

Roentgen
(símbolo)

"Organiza-
ção", na
sigla OIT

Cantor 
paulistano
de "Panela

Velha" 

(?) a Deus,
preceito
religioso

Pode ser feita em guichês ou
através de sites

Nick Newell, lutador 
de MMA dos EUA

Marsupial que 
secreta líquido fétido
Milha (?): equivale 
a 1.852 m (Mar.)

Código de
conduta

Cobertura
do circo

Memória
de micros
Símbolo
islâmico

Membros de clubes
cujo hobby é 

observar o cosmos
Esquisito (pop.)

Licença
(?),

liberdade
de criação
do artista

Verão, em
francês

Conjunção
aditiva

Semente,
em inglês

A 9ª letra
grega

Mais ou
menos

É puro, no
campo
Provê;

abastece

Mencionar
Tecido de
roupas de
inverno

Período da
matinê

Cidade da
Colômbia

3/été — oui. 4/iota — seed. 6/strong.

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

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


