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Morre radialista José 
Paulo de Andrade
por coronavírus

SP cancela Réveillon 
na Avenida Paulista 
devido à pandemia
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Município registrou queda na taxa de ocupação dos leitos nesta sexta-feira (17), passando de 73% para 67,9% no que se 
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SAÚDE - Movimento e uso da máscara de proteção nas ruas de Manaus nesta semana

Estado mantém previsão de retorno 
das aulas para o dia 8 de setembro

ACONTECE
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com/ojmguarulhos/) e no Instagram (www.
instagram.com/orquestra.em.casa/).

Composto por dois trompetes, uma 
trompa, um trombone e uma tuba, o Quin-
teto de Metais se integra em alto nível de 
entrosamento e cumplicidade para dar vida 
e homogeneidade a um repertório bastante 
especial, que atravessa 400 anos na história 
da música e vários países, com obras que 
vão desde a Renascença a composições de 
cunho mais popular.

e atuou como apresentador e comentarista.
Ao longo de sua trajetória no Grupo Ban-

deirantes, ele foi âncora de telejornais como 
Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, 
Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Co-
letiva. Por 35 anos, José Paulo de Andrade 
comandou, com Salomão Ésper e Joelmir 
Beting, o Jornal Gente. Desde 1973, o jorna-
lista estava à frente do jornal O Pulo do Gato, 
um dos programas de maior audiência do rá-
dio brasileiro. José Paulo de Andrade deixa a 
mulher e dois filhos. 

Neste sábado (18), às 20h, o Som na Tela 
apresenta espetáculo de música de câmara 
com o Quinteto de Metais da Orquestra Gru 
Sinfônica. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio da Secretaria de Cultura, o 
Som na Tela é apresentado por músicos das 
orquestras da cidade e convidados. Os espe-
táculos ao vivo são transmitidos pelas redes 
sociais das orquestras no YouTube (www.
youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wn-
ZreRGSo1g), no Facebook (www.facebook.

A Secretaria da Saúde vai participar de 
mais uma ação social promovida pela Pasto-
ral do Povo da Rua, que será realizada neste 
domingo (19), das 9h às 12h, ao lado da Igre-
ja Matriz (Catedral), no Centro de Guarulhos. 
Desta vez os auxiliares de enfermagem e en-
fermeiro da rede farão busca ativa de pessoas 
com suspeita do novo coronavírus, bem como 
irão vacinar contra a gripe e realizar testes rá-
pidos para a detecção de HIV e hepatite C.

Já a Pastoral do Povo de Rua irá ofertar ba-

Jornalista, radialista e advogado, José 
Paulo de Andrade morreu nesta sexta-feira 
(17), aos 78 anos, vítima da covid-19. Ele esta-
va internado no hospital Albert Einstein des-
de o dia 7. José Paulo de Andrade trabalhava 
há 57 anos na Rádio Bandeirantes. Paulista-
no, ele começou sua carreira profissional em 
1960 como radioescuta do plantão esportivo 
da Rádio América de São Paulo. Em 1963, 
ingressou na Rádio Bandeirantes para atuar 
como locutor esportivo e fez isso pelos 14 
anos seguintes. Foi então para o jornalismo, 

Quinteto de Metais da Gru Sinfônica é atração do Som na Tela

Saúde leva vacinas e exames a ação social da Pastoral do Povo da Rua

Morre o jornalista José Paulo de Andrade, vítima de covid-19

nho, serviços de cabeleireiro e café da manhã. 
A parceria com a Igreja Católica é mais uma 
iniciativa da Secretaria da Saúde para o cui-
dado dessa população. Em casos de pessoas 
em situação de rua com sintomas de covid-19 a 
população pode acionar as equipes do Consul-
tório na Rua do SUS pelo telefone 2475-8661. 
Já se for preciso solicitar auxílio a morador de 
rua sem sintomas de coronavírus o telefone de 
contato é o da Equipe do Serviço Especializa-
do em Abordagem Social: 2536-4110.

O governador João Do-
ria e o Secretário de Edu-
cação Rossieli Soares con-
firmaram nesta sexta-feira 
(17) que a previsão para o 
retorno das aulas presen-
ciais segue mantida para 
o dia 8 de setembro. A re-
tomada, entretanto, está 
condicionada se todas as 
regiões do estado perma-
necerem na etapa ama-
rela do Plano São Paulo 
– a terceira menos restri-
tiva segundo critérios de 
capacidade hospitalar e 
progressão da pandemia – 
por 28 dias consecutivos.

“O retorno às aulas só 
vai ocorrer a partir de cri-
térios estabelecidos pelo 
Centro de Contingência, 
garantindo a segurança 
aos alunos, professores e 
servidores da rede pública 
de ensino”, afirma Doria.

A confirmação foi feita 
em coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes com o escla-
recimento sobre um equí-
voco na divulgação de um 
estudo realizado pelo pro-
fessor Eduardo Massad, 
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), nesta semana. 
Ao contrário do que foi 

divulgado, de que pode-
ria haver 17 mil mortos, o 
correto é uma estimativa 
dez vezes menor: 1.557. É 
importante ressaltar que 
o indicador não se refe-
re somente ao estado de 
São Paulo, e sim ao Bra-
sil todo. Também engloba 
todos os níveis da educa-
ção, com alunos de 1 a 19 
anos, e não é exclusivo à 
educação infantil. Além 
disso, os resultados são 
apenas uma estimativa do 
que poderia ocorrer no 
Brasil. Estimativas locais 
poderiam ser feitas com 
resultados que poderiam 
diferir bastante dos relati-
vos ao país.

A correção foi feita pelo 
próprio Eduardo Massad, 
em comunicado à Secre-
taria Estadual da Educa-
ção. O secretário ainda 
alertou que a análise foi 
feita com base nos dados 
epidemiológicos registra-
dos hoje e não na data da 
eventual abertura, no mês 
de setembro. “Isso é muito 
importante. Se a condição 
fosse hoje em 8 de setem-
bro, nós não voltaríamos”, 
explica Soares.
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Guarulhos tem mais de 11 mil 
pessoas curadas de covid-19

FOTO: DIVULGAÇÃO

Réveillon na Avenida Paulista 
é cancelado em São Paulo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
anunciou nesta sexta-feira (17), 
o cancelamento do Réveillon 
na Avenida Paulista O evento 
de virada de ano atraiu 2 mi-
lhões de pessoas na última 
edição, dos quais 41% não resi-
diam na capital, com a realiza-
ção de apresentações musicais 
e queima de fogos.

Segundo o prefeito, o 
evento requer um planeja-
mento com ao menos três 
meses de antecedência. Ele 
afirmou que tanto a Prefeitu-
ra quanto o governo do Esta-
do e os técnicos da Vigilância 
Sanitária consideram “muito 
temerário” a realização de um 
evento desse porte.

Um levantamento da ges-
tão municipal apontou que 
o evento movimentou R$ 
648,2 milhões no último ano. 
“Como é um evento que re-
quer uma organização de pelo 
menos três meses, envolve 
patrocínio, agenda de artista, 
pacotes promocionais de tu-
rismo”, disse Covas.

Semanas atrás, Covas já 
havia anunciado que a Virada 
Cultural, que havia sido adia-
da para o segundo semestre, 
será realizada apenas de forma 
virtual neste ano. Já a realiza-
ção da Marcha para Jesus e da 
Parada do Orgulho LGBT, tam-
bém adiadas para o segundo 
semestre, estão em discussão 
com os organizadores.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  Quatro meses 
após a pandemia do novo co-
ronavírus se instalar em Gua-
rulhos, o município tem hoje 
12.586 casos confirmados de 
covid-19 e mais de 11 mil pes-
soas curadas. Apesar do avan-
ço da doença nesse período, 
mais de 87% dos infectados 
evoluíram bem e se recupe-
raram. A cidade foi uma das 
primeiras do País a instalar um 
hospital de campanha, no Cen-
tro de Combate ao Coronavírus 
(3C-GRU), que embora receba 
pacientes de intermediários a 
graves somente nesta semana 
contabilizou 16 altas, sendo 
três nesta sexta-feira (17).

No momento o 3C-GRU 
está com 66 pessoas interna-
das, sendo 43 nas enfermarias, 
19 nas UTIs e quatro em obser-
vação. Dois pacientes foram a 
óbito no local nesta sexta-feira. 

No entanto, como essas duas 
mortes ainda serão investiga-
das, elas não entraram para os 
números oficiais do município.

Segundo o Boletim Epi-
demiológico desta sexta-feira, 
Guarulhos tem até o momento 
904 óbitos por covid-19, além 
de outros 17 que estão sob in-
vestigação. Nesta data, mais 

21 mortes que estavam sendo 
investigadas tiveram diagnós-
tico confirmado para o novo 
coronavírus, sendo que três 
ocorreram em maio, 13 em ju-
nho e cinco em julho. Entre as 
vítimas estão dez mulheres e 
11 homens nas seguintes faixas 
etárias: 40 a 49 anos (dois óbi-
tos), 50 a 59 anos (quatro), 60 a 

69 anos (um), 70 a 79 anos (dez) 
e 80 anos ou mais (quatro).

Em relação à taxa de ocupa-
ção de leitos covid-19, Guaru-
lhos registrou queda nesta sex-

ta-feira, passando de 73% para 
67,9% no que se refere às UTIs 
e de 82,4% para 75% no que diz 
respeito às vagas de enfermaria 
para o tratamento da doença.

Sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020
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MPF quer que Aeronáutica volte a fiscalizar 
projetos que possam atrair aves perto de aeroportos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) recomen-
dou que o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, res-
tabeleça as atividades de fiscali-
zação do Comando da Aeronáu-
tica para avaliar previamente 
projetos de empreendimentos 
que possam atrair aves e colocar 
em risco a segurança do tráfego 
aéreo nas proximidades de ter-
minais. É o caso, por exemplo, 
do aterro sanitário de Pedreira, 
localizado na zona norte de São 
Paulo e com previsão de expan-
são para o município vizinho 
de Guarulhos. Sem a palavra fi-
nal da Aeronáutica, a ampliação 
do local poderá aumentar o flu-
xo de pássaros na região e cau-
sar acidentes a partir do choque 
dos animais com os aviões em 
pousos e decolagens no GRU 
Airport – Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, em Cumbica.

O Comando da Aeronáuti-
ca era responsável pela análise 
desse quesito até julho de 2019, 
quando o ministro Fernando 
Azevedo e Silva assinou uma 
norma revogando trechos da 
Portaria 1.887/2010 que defi-
niam essa atribuição, sem edi-
tar outro ato normativo que 
disciplinasse a matéria. Antes 
da mudança, o Centro de In-
vestigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeroportuários (Cenipa, 
órgão da Aeronáutica) chegou a 
emitir um parecer desfavorável 
à expansão do aterro de Pedrei-
ra. Porém, desde a edição da 
nova regra, a autoridade militar 
está impedida de elaborar no-
vas avaliações sobre o projeto.

O MPF destaca que a alte-
ração normativa gera omissão 
regulamentar, uma vez que a 
medida prejudica o cumpri-
mento da legislação referente 
ao controle de animais nos 
arredores de terminais aero-
portuários. Ao revogar o ato 

delegatório, o ministro da 
Defesa retirou a eficácia nor-
mativa de dispositivos da Lei 
12.725/2012 que atribuem à 
autoridade aeronáutica mili-
tar e a outros órgãos o desen-
volvimento e a supervisão do 
chamado Programa Nacional 
de Gerenciamento do Risco da 
Fauna. Dele derivam os Planos 
Básico e Específicos de Geren-
ciamento de Risco Aviário, 
com regras e restrições a ativi-
dades nas áreas consideradas 
sensíveis para o tráfego aéreo.

Segundo o procurador da 
República Guilherme Rocha 
Göpfert, autor da recomen-
dação, o restabelecimento da 
competência de fiscalização ao 
Comando da Aeronáutica e ao 
Cenipa é um passo fundamen-
tal para a garantia da seguran-
ça no transporte aéreo. “O Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica 
dispõe que as atribuições do 
Sipaer [Sistema de Investiga-
ção e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos] não estão limi-
tadas a investigações de aci-
dentes ou incidentes aeronáu-
ticos, mas a toda condição ou 
circunstância que, isolada ou 
conjuntamente, represente ris-
co à integridade de pessoas e 
aeronaves, em proveito da pre-
venção de acidentes”, afirmou.

“O restabelecimento da fis-
calização dos focos atrativos 
de aves é assunto de primeira 
ordem, de caráter emergen-
cial. Não se pode admitir qual-
quer retrocesso em segurança 
aérea. As autoridades têm o 
dever de prevenir acidentes”, 
concluiu o procurador. 

O Ministério da Defesa 
terá prazo de 120 dias, a par-
tir da data de recebimento da 
recomendação, para restabe-
lecer as atividades fiscalizató-
rias da Aeronáutica definidas 
na legislação.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Guarulhos fecha 1º semestre com R$ 10,2 milhões a 
menos em repasses de ICMS do governo do estado
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Guarulhos fechou 
o primeiro semestre deste 
ano com R$ 10,2 milhões a 
menos através dos repasses 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do governo do estado. 
No total, nos seis primeiros 
meses do ano foram encami-
nhados aos cofres municipais 
R$ 471,5 milhões ante R$ 
481,7 milhões em igual perí-
odo do ano passado.

Os repasses são efetuados 
aos 645 municípios paulis-
tas. Segundo a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, no 
primeiro semestre deste ano 
foram transferidos R$ 13,4 bi-
lhões às cidades.

Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do im-
posto, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do Ín-
dice de Participação dos Mu-

nicípios (IPM) definido para 
cada cidade. No mês de julho, 
a estimativa é transferir para 
as prefeituras do Estado o to-
tal de R$ 2,27 bilhões em re-
passes de ICMS.

FOTO: MÁRCIO LINO

Defesa Civil alerta sobre riscos de 
queimadas durante o tempo seco
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O número de 
ocorrências de incêndio au-
menta em temporadas de 
fria e seca. Por essa razão, as 
equipes da Coordenadoria 
de Proteção e Defesa Civil de 
Guarulhos apresentam dicas 
que visam a conscientizar a 
população sobre os cuidados 
necessários para evitar de-
sastres em áreas de vegeta-
ção e nos centros urbanos, já 
que 90% dos focos começam 
por ações humanas.

Uma simples ação, ina-
propriada, como jogar uma 
bituca de cigarro no chão, 
pode criar foco de incêndio 
em área de vegetação resse-
cada. “Todo cuidado é pou-
co, qualquer fagulha pode 
causar o início de chamas 
na vegetação ressecada pela 
falta de chuvas”, ressalta o 
agente da Defesa Civil Syl-
vio Neto.

Para diminuir o risco de 
queimadas os profissionais 
orientam que os moradores 
descartem resíduos, móveis 
e entulhos corretamente, 
utilizando os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
disponibilizados pela Pre-

feitura de Guarulhos, e 
também é recomendável 
evitar acender fogueiras. O 
endereço dos PEVs pode ser 
consultado em https://www.
guarulhos.sp.gov.br/pontos-
-de-entrega-voluntaria-pev.

Em respeito à legislação, 
a Defesa Civil reforça tam-
bém que a soltura de balões 
é proibida pela Lei de Cri-
mes Ambientais, com pena 
de um a três anos de deten-
ção, além de multa. O ato é 
um dos principais motivos 
para enormes incêndios 
florestais e apresenta risco 
à vida humana e ao forne-
cimento de energia elétrica 
caso impacte áreas urbanas.

Dentro de casa, ações de 
prevenção podem ser toma-
das. Caso a família more 
em uma área com alta vege-
tação, é recomendável que 
capine a faixa de terra que 
cerca a residência e molhe a 
grama que restar. Em casos 
de chamas, o morador nun-
ca deve apagá-las sozinho.

A Compdec pode ser 
contatada para mais infor-
mações por meio do telefo-
ne 199.

‘Ilumina Guarulhos’ ultrapassa 
4,8 mil novas instalações

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O programa Ilu-
mina Guarulhos atingiu nes-
ta semana a marca de 4.819 
pontos de iluminação pública 
instalados na cidade desde 
2017, o correspondente a 156 
km de vias iluminadas. Nestes 
últimos dias, a prefeitura im-
plantou 94 novas luminárias 
em mais 21 vias do município, 
beneficiando moradores dos 
bairros Jardim Testae, Recreio 
São Jorge, Jardim Primavera, 
Santa Emília, Vila Galvão, Jar-
dim Bananal, Jardim São João, 
Vila Barros, Jardim Ponte Alta 
e Vila Augusta.

O programa já beneficiou 
milhares de pessoas de toda a 
cidade com iluminação pública 
de qualidade em vias, parques, 
praças e quadras públicas em 
diversos bairros.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

Sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020



 

5CIDADEwww.fmetropolitana.com.br

Guarulhos credencia condutores para 
Programa de Transporte Escolar Gratuito

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de atender de maneira segura 
às necessidades de transporte 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, a Prefeitura de Gua-
rulhos divulgou o edital de re-
solução n° 02/2020-SE, de Aber-
tura de Credenciamento para o 
Programa de Transporte Esco-
lar Gratuito (TEG). O documen-
to, publicado no Diário Oficial 
do município no último dia 

10 de julho, institui o creden-
ciamento de pessoas físicas ou 
jurídicas para prestação de ser-
viços de transporte escolar no 
município, os critérios técnicos 
de seleção, documentação exi-
gida, entre outras informações.

De acordo com o programa, 
a contratação é para atender 
estudantes das escolas muni-
cipais de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Edu-
cação Especial e entidades de 
educação especial conveniadas 
de suas residências às escolas e 
vice-versa. O TEG abrangerá o 
período regular, as atividades 
complementares e as ativida-
des extracurriculares, que po-
derão ser realizadas também 
nos finais de semana e férias 
escolares das crianças median-
te autorização da Secretaria de 
Educação.

“Nos formatos das contrata-
ções anteriores havia restrições 

quanto à quantidade de veícu-
los, ou seja, caso a demanda 
aumentasse, não havia como 
contratar mais veículos, o que 
ocasionava sérios problemas, 
tais como segundas viagens 
e atrasos, entre outros. Nesse 
novo formato, o de credencia-
mento, a qualquer tempo pode-
rão ser contratados mais condu-
tores, uma vez que será criado 
um cadastro de credenciados 
aptos a serem contratados, su-
prindo novas demandas da 
administração”, explica Antô-
nio Carlos Rodrigues da Silva, 
diretor de Serviços Gerais da 
Educação (DSGE).

Como se trata de creden-
ciamento, a pessoa física ou 
jurídica poderá ser credenciada 
e, posteriormente, contratada 
para a prestação dos serviços, 
com o prazo de 12 meses, po-
dendo ser prorrogado até com-
pletar 60 meses.

Servidores celetistas terão complemento do auxílio-doença 
e de acidente durante afastamento do trabalho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O servidor pú-
blico guarulhense acaba de 
conquistar mais um direito. 
O prefeito Guti assinou na úl-
tima terça-feira (14) o decreto 
37.012, que estende a comple-
mentação salarial do auxílio-
-doença e do auxílio-acidente 
para enfermidades de origem 
não profissional. A comple-
mentação corresponderá à 
diferença existente entre a úl-
tima prestação salarial base do 
servidor e os valores disponi-
bilizados pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS).

A lei 5.552/2000 concede 
ao servidor afastado de suas 
funções a complementação 
salarial do auxílio-doença e 
do auxílio-acidente, ou seja, o 
servidor afastado, por doen-
ça de origem profissional ou 
não, receberia a integridade 
do seu salário quando ativo, 
correspondendo sempre ao 
valor da diferença entre o im-
porte do auxílio-doença e do 
auxílio-acidente e o montante 
da remuneração normal. A lei 

foi alterada em 2001 pelo de-
creto 21.357, que especificou 
que apenas servidores com 
doenças de origem profissio-
nal pudessem receber a com-
plementação.

Guti comemorou a conquis-
ta, já que este é um direito dos 
servidores que agora está garan-
tido. “Precisamos garantir que 
nosso corpo de funcionários 
tenha auxílio quando precisar, 
ainda mais nestes momentos 
de dificuldade”, afirmou. 

Além disso, a partir de ago-
ra os servidores não precisarão 
aguardar a perícia médica do 
INSS para receber, o que pode 
representar um período demo-
rado, ainda mais na quarente-
na causada pelo coronavírus. 
Nesses casos, ele receberá um 
pagamento enquanto aguarda 
e, se acontecer do servidor re-
ceber remuneração maior do 
que a devida enquanto aguar-
da a perícia, ele terá que devol-
ver a quantia. 

Cidade apresenta relatório do 
mapeamento cultural mais atualizado
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
divulgou a quarta edição do 
relatório sobre o mapeamento 
cultural de trabalhadores da 
cultura e espaços culturais da 
cidade. Os arquivos, disponí-
veis para acesso no endereço 
www.guarulhos.sp.gov.br/
mapeamentocultural, apre-
sentam dados coletados no 
período de 27 de maio a 15 de 
julho e serão atualizados quin-
zenalmente com novas infor-
mações . Além de oferecer um 
diagnóstico do impacto provo-
cado pelas restrições impostas 
pela pandemia do coronaví-
rus, o mapeamento também 
permite o planejamento de 
medidas que possibilitem um 
retorno rápido e organizado 
das atividades culturais no pe-
ríodo pós-pandemia.

A segunda edição do rela-
tório contabilizou 411 regis-
tros de pessoas ligadas a 26 
diferentes setores culturais. 
Música e cultura popular fi-
guram como os dois setores 
mais representativos, com 
22% e 17%, respectivamente. 
A partir da primeira edição 
do relatório, diferentes setores 
figuraram entre os mais repre-
sentativos nos três relatórios, 
respectivamente artesanato, 
música e cultura popular. Con-
tudo, o setor de música segue 
pela terceira vez como o mais 
representativo.

A distribuição etária é se-
melhante à do relatório ante-
rior, mas novamente apresen-
ta uma adesão significativa de 
trabalhadores com idade entre 
21 a 30 anos que, desta vez, 
empatam com a quantidade 
de trabalhadores entre 31 e 40 

anos de idade. É representati-
va, também, a quantidade de 
trabalhadores que possuem 
até cinco anos de experiência, 
com cerca de 30% dos regis-
tros, enquanto aproximada-
mente 26% possuem mais de 
20 anos de atuação.

A proporção de trabalha-
dores sem emprego formal 
ativo alcança 77% e apenas 
38% recebem o auxílio emer-
gencial de R$ 600 do governo 
federal. A região central conti-
nua sendo a que mais possui 
trabalhadores culturais, po-
rém o Taboão passou a figurar 
na segunda posição em repre-
sentatividade.

O relatório de espaços cul-
turais registrou 58 locais, dos 
quais 27 são imóveis locados. 
Desse total, 19% estão localiza-
dos na região do Taboão. Vinte 
e dois espaços são geridos por 
micro ou pequenas empresas. 
O espaço com maior número 
de funcionários possui 60 tra-
balhadores, seguido por um 
espaço com 30 funcionários e 
dois com 25. Vinte e dois por 
cento dos espaços mobilizam 
indiretamente, em suas ativi-
dades mensais, até dez colabo-
radores.

Quarenta e sete por cento 
dos espaços funcionam na 
faixa de três a dez anos e 17% 
estão em atividade há mais de 
20 anos. As atividades mais 
realizadas nos espaços mape-
ados são formação, com 18%, 
e empresas de diversões e 
produção de espetáculos, com 
10%. Em 91% dos espaços o 
impacto da covid-19 provocou 
demissões, redução de jorna-
da de trabalho de salário e rea-
lização de teletrabalho. 

Sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS 
Em Recuperação Judicial - CNPJ 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - RETIFICAÇÃO
Estamos republicando nesta data o edital de convocação aos acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária, com a retificação da data de 
realização de 31 de julho de 2020 para 17 de agosto de 2020, às 15 horas, na sede social da Companhia à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, 
Guarulhos/SP, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: I) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social fin-
do em 31/12/2019; II) Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; III) Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração e fixação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria; O percentual mínimo da participação do capital social votante necessário 
à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, em conformidade com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. 
Estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2019: I) Relatório 
da administração; II) Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes; III) Proposta do Conselho de Administração sobre a não dis-
tribuição de dividendos; IV) Proposta do Conselho de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. Ficam suspensas as 
transferências de ações 5 dias antes da data da Assembléia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 26, §2º do Estatuto Social da Companhia. Os 
Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembléia por procuradores constituídos na forma do artigo 126, parágrafos 1º e 2º da Lei das S/As. 
Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembléia, aos cuidados do Diretor 
de Relações com Investidores, conforme disposto no artigo 26, §1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão 
utilizar o procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente com os demais docu-
mentos a serem discutidos na assembléia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da data da assembleia, por meio da instituição 
financeira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações 
relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição 
na sede social da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br). Guarulhos, 16/07/2020.

Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: SIDNEI BARROS



6 Sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

A Caixa Econômica Federal começou 
a pagar nesta quinta-feira (16) o abono 
salarial 2020/2021 para os trabalhadores 
nascidos no mês de julho que ainda não 
receberam o valor em conta. Têm direito de 
receber 741.586 trabalhadores, e o valor 
total pago será de R$ 573,3 milhões.  Os 
valores para cada trabalhador variam de R$ 
88 a R$ 1.045, de acordo com o número 
de meses trabalhados durante o ano-base 
2019. O saque pode ser realizado até 30 de 
junho de 2021. Em todo o calendário, serão 
disponibilizados R$ 15,8 bilhões para 20,5 
milhões trabalhadores. Os valores podem 
ser sacados com o cartão do cidadão e 
a senha nas agências, em terminais de 
autoatendimento, unidades lotéricas e nos 
correspondentes Caixa Aqui. 

O estado do Rio de Janeiro registrou, 
no primeiro semestre deste ano, 1.987 
mortes violentas intencionais, que incluem 
homicídios dolosos, roubos seguidos de 
morte e lesões corporais seguidas de morte. 
De acordo com o Instituto de Segurança 
Pública (ISP), vinculado ao governo do 
estado, esse é menor resultado para um 
primeiro semestre desde 1998.  Os dados 
divulgados nesta quinta-feira (16) também 
mostram que as mortes provocadas por 
policiais supostamente em confronto 
chegaram a 775 nos seis primeiros meses 
do ano, 12% a menos do que o mesmo 
período do ano passado. Também foram 
observadas quedas de 36% no roubo de 
cargas e no roubo de veículos e de 42% no 
roubo de rua.

ANOTE

Ser conservador é aplicar seu 
dinheiro de maneira cautelosa, 
com os pés no chão

Se você é daquelas pessoas que de-
sejam aumentar seus rendimentos, 
mas tem medo de aplicar o seu dinhei-
ro ou acha que não vale a pena sair da 
acomodação, esse texto vai te ajudar a 
tomar decisões mais assertivas sem tan-
tas preocupações. 

Para tanto, algo precisa ser defi niti-
vamente desmistifi cado. É necessário 
entender que há pessoas que realizam 

aplicações de maneira conservadora e 
outras que são completamente inertes. 
São comportamentos distintos.

Na condição de planejadora fi nan-
ceira, escuto muito a seguinte frase: 
“Ah, eu não invisto muito porque sou 
conservador”. Mas, desde quando 
perder dinheiro por deixar de investir 
é ser conservador? Ou, ainda, desde 
quando, ser conservador é comprar 
um imóvel, correr o risco de não 
alugá-lo e perder dinheiro com ele 
parado? Isso, defi nitivamente, não é 
conservadorismo. É, na verdade, uma 
zona de conforto perigosíssima, que 

pode te levar ao empobrecimento. 
Ser conservador é aplicar seu di-

nheiro de maneira cautelosa, com os 
pés no chão e assumindo menos riscos 
de perder rendimentos. É um perfi l que 
aplica em um fundo de longo prazo, 
por exemplo. No qual ele sabe o quanto 
vai receber daqui a 5 ou 10 anos.

Em contraponto a esse investidor, 
há os que preferem aplicar em negócios 
que oferecem mais riscos de perdas, 
mas que ao mesmo tempo apresentam 
chances maiores de ganhos altos. Eles 
assumem tal responsabilidade porque 
seu perfi l é mais arrojado. Eles têm 
consciência do risco, mas apostam na 
chance de uma liquidez maior. É o caso 
de quem aplica em ações, por exemplo.

Na hora de investir, não há um 
perfi l certo ou errado. Você pode ser 
conservador ou ousado. O que não 
pode é deixar o medo te paralisar e 
fi car na zona de conforto, onde acaba-
rá “atendido” por algum produto que 
não faz seu dinheiro crescer, apesar 
de ser vendido como tal.

É preciso deixar a inércia e bus-
car informações. Vivemos tempos de 
acesso relativamente fácil a opções de 
investimentos que podem ser perso-
nalizados exatamente para o que você 
precisa. Não há desculpas para perder 
tempo quando o assunto é aplicação 
fi nanceira. Afi nal, a gente nunca sabe 
quando vai enfrentar uma crise, como 
essa do coronavírus, responsável por fe-
char quase 8 milhões de vagas de traba-
lho somente no Brasil, segundo o IBGE.

Sem emprego e com difi culdades 
de se recolocar no mercado de trabalho, 
você precisa ter um dinheiro reservado 
para não passar aperto. E essa reserva 
pode vir justamente de uma aplicação 
bem-feita. Por isso, não tenha medo e 
nem se acomode. Com uma postura ati-
va, você pode aumentar consideravel-
mente suas possibilidades.

O medo de investir e a 
‘zona de conforto’ te 
levam ao empobrecimento

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?

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM
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ÁRIES: Verifi cará no astro rei a sua melhor opção para o 
dia. Conseguirá reduzir o nível e o número dos problemas 
que acontecem na sua vida. 

TOURO: Poderá encontrar na beleza uma solução. Deixe 
que a vontade de trabalhar supere esses paradigmas. 
Terra irá ajudar a passar por alguns momentos ruins.

GÊMEOS: Com alguém de virgem encontrará a melhor 
opção. Alimente coisas que proporcionem um melhor 
desempenho para você. 

CÂNCER: Irá precisar fazer uma higienização da sua 
mente, eliminando tudo que for negativo e improdutivo 
para você. 

LEÃO: O planeta de Mercúrio irá mudar essa situação 
para um momento diferente na sua vida. Precisará fi car 
agarrada a tudo que pode lhe trazer evolução.

VIRGEM: Você irá demonstrar também uma caracte-
rística mais para baixo. Quando estiver pensando em 
possíveis ações para o trabalho necessitará agir.

LIBRA: Aquilo que está em uma outra situação da sua 
vida precisará da energia que vem do amor. Poderá 
alimentar em algumas pessoas que ama.

ESCORPIÃO: Determinadas coisas poderão transformar a 
sua vida para melhor. Permita que coisas boas invadam o 
seu coração da melhor forma possível. 

SAGITÁRIO: O planeta de Mercúrio irá ter a resposta cer-
ta, para que encontre uma grande resposta para resolver 
determinadas situações. 

CAPRICÓRNIO: Uma forte capacidade de trazer benefí-
cios para alguns lhe ajudará. O seu melhor amigo neste 
dia será a sua consciência.

AQUÁRIO: Não pode desistir se em algum momento vier 
a difi cultar a situação para você. O planeta Mercúrio fará 
uma interferência naquilo que você tende a ganhar. 

PEIXES: Dentro do planeta Saturno estará com sua 
autoestima mais defi ciente nesta circunstância em que 
se encontra. 

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

TND
REPORTER

SANITARIA
NEGADAD
SRASTAI

REPORPATO
ARONDON

ERRONEOA
EEDUAC
CADUALI
ITLARGO
DATAMEN

GODDOGMA
ANORMAL

Visto
através de

Unidade
de medida

de
radiação

Emissora
de maior
audiência
em 1940

Profissão
de Caco

Barcellos

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

(?) estrogê-
nio: função
de terapias
hormonais 

Peça do 
equipa-
mento
policial

Que não
condiz
com a

verdade  

Cirque (?)
Soleil: o

circo
moderno

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Apelido de
"Carlos

Eduardo" 

(?)-
perfeito,

planta or-
namental

De grande
extensão;
folgado

Ernesto
Nazareth, 
composi-
tor erudito

Ponto
essencial

da
religião

"(?) Save 
the Queen",

hino
inglês

Caráter da 
sensibili-
dade do
alérgico

Cedi;
ofertei

Ajustado; 
combinado

Está + aí
Gordura

na cintura
(pop.)

Ave de
lagoas

Que tem
curvas

Colocam o
período

em 

"(?):
A Coisa",
obra de
Stephen

King 

Cândido (?),
sertanista

Refeita 
(a amizade)

Janeiro, em
espanhol

Constam do boletim
escolar Muco

típico do
fumante

Louça (?),
móvel do
banheiro

Senhoras

A petição 
que sofreu
indeferi-
mento

2/du — it. 3/god. 4/pneu. 5/datam — dogma — enero.

SATICO JAPA
22a.,  Linda e fi tness. F.: 
95340-8200 what (aceito 
picpay)
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Inauguração
NEGÓCIOS

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. Guarulhos 
Idade de 20 a 45 anos. F.: 
99657-4599 c/ Cristiane

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
135 Mil, particular. F.: 97959-
4649
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 99935-6619/ 
97589-1682

PADARIA C/ LANCH. E 
REST.
R$ 35 Mil e Aluga R$ 2.500, 
Fechada. Vl. Galvão Av. 
Faustino 912. F.: 99870-6424

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)

PRODUTOS:

Velas, Incensos, Banhos de Ervas, 
Ervas Secas ou Frescas, Alguidar, 

Imagens, Pedras, Cristais, Roupas, 
entre outros...

@Ojuodara @OjuOdara Mistico

(11) 9.9019-1201

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1586-Jd. Cocaia

5% de desconto para leitor
FOLHA METROPOLITANA

INAUGURAÇÃO
18 de julho

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ªANUNCIE 

AQUI 
 97380-7685
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Acompanha
tiras de filet mignon,

coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

Acompanha morango,
banana, marshmallow
e deliciosos pedaços
de brownie com nozes

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos 

(11) 2447-1582

Fondue The Fire
QUEIJO CHOCOLATE

por R$

As duas ofertas

(serve duas pessoas)

120,90

por R$ 59,90por R$ 89,90


