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SAÚDE - Movimento e uso da máscara de proteção nas ruas de Manaus nesta semana

Ministros da Educação e Cidadania 
testam positivo para coronavírus

ACONTECE
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e cobertores em boas condições. 
Após a finalização da arrecadação, 

os produtos serão entregues para a 
Prefeitura de Guarulhos, que será res-
ponsável pela distribuição para a po-
pulação. Esse ano, a campanha tem 
como embaixador oficial o apresenta-
dor Otávio Mesquita, natural da cida-
de de Guarulhos.

polo Guarulhos e o público-alvo são 
professores em exercício de ensi-
no com formação em nível de gra-
duação. As inscrições vão até 13 
de agosto e devem ser realizadas 
pelo site http://encurtador.com.br/
esQSY. A divulgação da primeira 
classificação será feita no dia 17 de 
agosto e o curso terá início no dia 
29 do mesmo mês. As aulas serão a 
distância.

O inverno já chegou, e a Campanha 
do Agasalho 2020, promovida pela 
Prefeitura de Guarulhos, por meio do 
Fundo Social da Solidariedade, ga-
nhou um novo ponto de arrecadação, 
o Parque Shopping Maia. Localizada 
no piso 1, próximo ao Concierge, o em-
preendimento receberá até o dia 27 
de agosto, doação de roupas, sapatos 

Os usuários que passam pelo corre-
dor Ayrton Senna/Carvalho Pinto ago-
ra contam com mais uma ferramenta 
para obter informações rápidas sobre 
as rodovias administradas pela Eco-
pistas. Por meio do WhatsApp, quem 
estiver cadastrado pode receber aler-
tas sobre tráfego, acidentes, obras, 
entre outras informações essenciais 
para quem trafega pelo corredor. 
Quem quiser receber as notificações, 
basta enviar para o número (11) 4646-
3400 a mensagem “Olá, quero rece-
ber novidades da Ecopistas”.

O polo Guarulhos da Universidade 
Aberta do Brasil está com inscrições 
abertas para o curso de especializa-
ção em Ensino de Ciências – Séries 
Finais do Ensino Fundamental – Ci-
ência é Dez, da Universidade Aberta 
do Brasil, em parceria com a Univer-
sidade Federal do ABC e a Escola de 
Administração Pública de Guarulhos 
(Esap). 

São 50 vagas disponíveis para o 

Shopping Maia é ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho

Ecopistas disponibiliza WhatsApp para informações

Curso de especialização em Ensino de Ciências tem inscrições abertas

Pela Ecopistas passam por ano, em 
média, 70 milhões de veículos e são 
gerados por mês, cerca de 11 mil soli-
citações por telefone. O serviço pelo 
WhatsApp deve elevar e escalar a 
qualidade do atendimento e relacio-
namento com o cliente e até virar a 
principal fonte de informação ao usu-
ário. A Ecopistas reforça que o uso do 
celular deve ser feito apenas quando o 
motorista não estiver dirigindo, antes 
de pegar a estrada ou que o contato 
seja feito pelos demais passageiros do 
veículo.

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse ontem 
ter testado positivo para a co-
vid-19. Ao divulgar informação 
no Twitter, Ribeiro afirmou 
que está medicado e despa-
chará remotamente. Ele é o 
segundo ministro a confirmar 
nesta segunda-feira (20), es-
tar infectado pelo coronavírus.

“Acabo de receber agora 
pela manhã resultado positivo 
para covid Já estou medicado 
e despacharei remotamente”, 
escreveu.

Mais cedo, o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
já havia informado que havia 
testado positivo. Com isso, já 
são quatro ministros do go-
verno Jair Bolsonaro a contrair 
a doença. No início da pan-
demia, os ministros Augusto 
Heleno, do Gabinete de Se-
gurança Institucional, e Ben-
to Albuquerque, das Minas e 
Energia, se infectaram.

Pelo Twitter, Onyx contou 
que começou a sentir sin-
tomas da doença na última 
quinta-feira (16), e que o exa-
me foi realizado no dia seguin-
te. “Quinta à noite comecei a 
sentir sintomas que poderiam 
ser da Covid. 6a passei por 

exames, entre eles o PCR e o 
resultado saiu hoje e o covid 
foi detectado. Desde 6a es-
tou seguindo o protocolo de 
azitromicina, ivermectina e 
cloroquina e já sinto os efeitos 
positivos”, escreveu na rede 
social, citando medicamentos 
sem eficácia comprovada no 
tratamento do novo corona-
vírus. “Estou bem melhor, em 
isolamento e sigo o trabalho 
em home office. Boa semana 
a todos nós”, declarou.

O governo informou, no 
início do mês, que 108 dos 
3.400 servidores do Palácio 
do Planalto testaram positivo 
para covid-19 até 3 de julho. 
“Não houve mortes e mais de 
90% desses casos foram as-
sintomáticos ou apresentaram 
apenas sintomas leves “ Até o 
dia 20 de maio, eram 35 infec-
tados, revelou o Estadão.

Milton Ribeiro tomou pos-
se como ministro na última 
quinta-feira, dia 16. Bolsonaro, 
afastado pela covid-19, partici-
pou por videoconferência. Na 
solenidade fechada para a im-
prensa, Ribeiro estava ao lado 
dos ministros Jorge Oliveira, 
da Secretaria-Geral, e Braga 
Netto, da Casa Civil.
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Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Guardas terá nova sede a partir de agosto

Obras de recapeamento beneficiam 
vias da região central e do Taboão

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Escola de For-
mação e Aperfeiçoamento de 
Guardas (Efag) da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) de Gua-
rulhos terá uma nova sede 
a partir de agosto. O setor é 
responsável pela formação dos 
novos integrantes, qualifica-
ção e aprimoramento do atual 
efetivo da corporação, além de 
formar e qualificar guardas 
municipais de outras cidades 
do país. Na última sexta-feira 
(17) foi realizada uma visita ao 
local pelo prefeito Guti, acom-
panhado do secretário para 
Assuntos de Segurança Públi-
ca, Márcio Pontes.

Localizado na Ponte Gran-
de, o novo espaço ganhará as 
cores da GCM e contará com 
dez salas de aulas com capaci-
dade para 30 pessoas cada. Ou-
tras quatro salas serão destina-
das a atividades práticas como 
noções de primeiros socorros, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma ação conjun-
ta entre prefeitura e a Sabesp 
está beneficiando vias de todas 
as regiões. As obras incluem 
grandes intervenções nas re-
des de água e esgoto e recape-
amento de vias. Desta vez os 
trabalhos estão em andamento 
nas ruas Vitor Costa, Vicente 
Paiva e Joracy de Camargo, 
no Jardim Paraventi; nas ruas 
Albina Testai e Henrique José 
Testai, no Jardim Testai; e na 
avenida Silvestre Pires de Frei-
tas, Taboão. O gerenciamento 
dos trabalhos está por conta da 
Secretaria de Obras.

As obras de recapeamento 
da avenida Silvestre Pires de 
Freitas estão acontecendo du-
rante a noite, quando o baixo 

fluxo do trânsito permite de-
senvolver com mais tranquili-
dade o trabalho. O local irá re-
ceber capa asfáltica em toda a 
sua extensão, que vai da praça 
Oito de Dezembro até o Rodoa-
nel num local conhecido como 
Cachoeira da Macumba. Graças 
à parceria serão recapeadas em 
breve as ruas Nancy da Silva 
Cabral, Alzimar Vargas Batista, 
Paulo Castandelli, Horácio Ma-
noel Vieira e Manoel de Abreu, 
no Parque Continental, e a rua 
Aracaju, Jardim Santa Rita. O 
trabalho que está sendo realiza-
do já levou melhorias para ou-
tras 16 vias nos bairros Jardins 
Triunfo, Ponte Alta, São João, 
Lenize, Paraventi; Haroldo Ve-
loso; e Cidade Seródio.

treinamento no estande de tiro 
virtual, condicionamento físico 
e técnicas de defesa pessoal.

Mesmo com a capacidade 
para 300 pessoas, por conta da 
pandemia de covid-19 os cur-
sos serão realizados ao ar livre 
e com turmas reduzidas a no 
máximo 18 pessoas.

Para o prefeito Guti, inves-
tir na qualificação dos guar-
das municipais traz benefí-
cios tanto para os próprios 

profissionais quanto para a 
população que será ainda me-
lhor atendida. “A nossa GCM 
é muito bem avaliada pelos 
guarulhenses e isso é fruto do 
trabalho de todos os seus in-
tegrantes. A requalificação e a 
atualização de conhecimentos 
só tornam a nossa equipe ain-
da melhor. Representa mais 
tranquilidade para nossos 
munícipes”, relatou.

Já o secretário Márcio 

FOTO: MÁRCIO LINO

Pontes elogiou a conquista. 
“A escola de aperfeiçoamento 
dos guardas será um grande 
avanço na qualificação e apri-
moramento da capacidade 

profissional, do conhecimento 
individual e coletivo e irá me-
lhorar com certeza a proteção 
e a segurança dos cidadãos da 
cidade”, salientou.
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Com 12.630 casos de covid-19, Guarulhos 
mantém taxa de cura acima de 87%

Secretaria de Saúde amplia testagem 
de covid-19 para a população indígena

Prefeitura distribui 500 kits com máscaras e 
folhetos sobre a pandemia e violência doméstica

Cidade registra três casos de coronavírus em população em situação de rua

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos inicia 
a semana com mais quatro al-
tas hospitalares no Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-GRU), que presta atendimento 
a pacientes com quadro grave 
da doença. Nos últimos sete 
dias, 20 pessoas saíram cura-
das do 3C-GRU, que está hoje 
com 70 pacientes internados: 
20 nas UTIs, 46 nas enferma-
rias e quatro em observação. 
Há mais de dez dias a cidade 
atingiu 87% de taxa de cura da 
doença, percentual que vem se 
mantendo com pequenas osci-
lações e, no momento, está em 
87,6%, o que significa mais de 
11 mil pessoas curadas no mu-
nicípio.

A cidade tem hoje 12.630 
pessoas infectadas pela co-
vid-19 e 933 óbitos, além de 
outros 18 que seguem sob in-
vestigação. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI covid-19 do 
município nesta segunda-feira 
(20) é de 71,7%, enquanto que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de efetu-
ar a testagem para covid-19 na 
aldeia Filhos desta Terra (Cabu-
çu) no mês passado, a Secreta-
ria da Saúde de Guarulhos, por 
meio de mais uma parceria 
com o Instituto Butantan, vai 
disponibilizar nesta terça-feira 
(21), a partir das 9h, na Unida-
de Básica de Saúde Soberana 
(UBS) testes rápidos do novo 
coronavírus para toda a popu-
lação indígena cadastrada nas 
demais UBS do município. 
Para a realização do exame é 
necessário comparecer ao local 
utilizando máscara e apresen-
tar um documento com foto.

As UBS Soberana e Cabu-
çu são as duas unidades de 
referência à saúde da popula-
ção indígena da cidade, mas 
como existem integrantes de 
algumas etnias que também 
utilizam outros serviços da 
rede, desta vez a ação será vol-
tada para todos, inclusive para 
aqueles que fizeram o exame 
na aldeia Filhos desta Terra e 
que apresentaram resultado 
negativo para covid-19. Assim 
como no mês passado, os tes-
tes serão fornecidos pelo Insti-
tuto Butantan.

Já a coleta do exame será 
realizada pelos técnicos de 
enfermagem do instituto com 
apoio de profissionais de en-
fermagem da UBS. Em caso 
de indígena sintomático de 
covid-19, o Butantan ainda 
colherá o PCR, análise que 
consiste na pesquisa direta 
do vírus das mucosas das na-
rinas e orofaringe. Do total de 
45 indígenas que realizaram 
o teste rápido da Covid-19 no 
mês passado na aldeia Filhos 
desta Terra, cinco deles apre-
sentaram resultado positivo 
para a infecção pelo novo co-
ronavírus e foram submetidos 
ao exame PCR, seguido por 
medidas de isolamento social.

A testagem na UBS Sobe-
rana também contará com a 
parceria da Subsecretaria da 
Igualdade Racial. Além dos 
testes para o diagnóstico da 
covid-19, a ação ainda forne-
ce orientações de prevenção 
ao novo coronavírus, bem 
como aproveita para efetuar 
atualização cadastral da po-
pulação, sempre que necessá-
rio. A UBS Soberana fica na 
rua Jaboticabal, 393 (Cidade 
Soberana).

a de enfermaria está em 82,1%.
Por conta de instabilidades 

apresentadas nesta data pelo 
banco de dados e-SUS VE do 
Ministério da Saúde, no qual 
são inseridas as notificações de 
pacientes com quadro leve do 
novo coronavírus, a diferença 
do número de casos confirma-
dos desde sábado (18) até agora 
foi de apenas 34 registros, que 
correspondem às notificações 
mais graves da doença. Por 
outro lado, o Boletim Epide-
miológico desta segunda-feira 

traz a confirmação de mais 23 
óbitos pelo novo coronavírus, 
os quais estavam sob investi-
gação: cinco ocorridos no mês 
passado e 18 em julho.

Das 23 pessoas que morre-
ram, dez eram mulheres e 13 
homens, entre eles um jovem 
de 28 anos com comorbidades. 
Os demais óbitos foram regis-
trados nas seguintes faixas 
etárias: 40 a 49 anos (um), 50 
a 59 anos (nove), 60 a 69 anos 
(cinco), 70 a 79 anos (quatro) e 
80 anos ou mais (três).
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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

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Patrulha Maria da Pe-
nha da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e do Conselho Munici-
pal de Políticas para Mulheres, 
distribuiu ontem 500 kits con-
tendo máscaras e folhetos com 
orientações sobre a pandemia 
de covid-19 e violência domés-
tica para os usuários da UBS 
Recreio São Jorge e à população 
no entorno.

Os guardas e integrantes 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início 
da pandemia de covid-19 a Se-
cretaria da Saúde estabeleceu 
um protocolo de atendimento 
para a população em situação 
de rua pelo qual, ao ser iden-
tificado algum caso suspeito, 
a equipe do Consultório na 
Rua oferecerá máscara cirúr-

gica para a pessoa e álcool em 
gel 70%, realizando o monito-
ramento médico dos pacientes 
com orientações sobre os cuida-
dos a serem tomados de acordo 
com a gravidade dos sintomas.

De acordo com o monitora-
mento feito pela Saúde junto 
aos serviços de acolhimento 

das pessoas em situação de 
rua da Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
até o início deste mês foram 
diagnosticados três casos de 
covid-19 entre essa população. 
Todos cumpriram isolamento 
nos serviços de acolhimento e 
se recuperaram da doença.

do conselho distribuíram os 
kits com máscaras em tecido 
doadas pela empresa Vegus In-
corporadora e Construtora com 
o apoio da ONG Olhar de Bia e 
passaram orientações básicas 
de como se proteger do contá-
gio da covid-19.

Na oportunidade falaram 
também da importância de de-
nunciar a violência doméstica, 
cujo levantamento do Ministé-
rio da Saúde feito no ano passa-

do apontou que são registradas 
agressões a mulheres a cada 
quatro minutos, situação que 
acaba se agravando com o iso-
lamento social, pois muitas das 
vítimas não conseguem distan-
ciamento do agressor e nem 
formas de denunciar.

Nesta quarta-feira (22), às 
16h, será realizada outra ação, 
com a distribuição de mais 500 
máscaras nas dependências do 
Terminal de Ônibus Pimentas.
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Vacina chinesa contra coronavírus que será testada no Brasil chega a São Paulo

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
o início dos testes da Covona-
Vac, vacina contra o corona-
vírus, no Brasil. O Instituto 
Butantan receberá as doses 
de imunizantes e placebos 
que serão utilizados na re-
alização da terceira fase de 
ensaios clínicos para desen-
volvimento da vacina, em 

parceria com a farmacêutica 
Sinovac Life Science.

A carga com 20 mil do-
ses, proveniente da China, 
desembarcou durante a ma-
drugada de ontem no Aero-
porto Internacional de Gua-
rulhos e será levada à sede 
do Instituto Butantan para 
ser verifi cada. Em seguida, 
será distribuída aos 12 cen-

tros de pesquisa responsá-
veis pelo recrutamento, apli-
cação e acompanhamento 
dos voluntários.

“Vamos informar à opi-
nião pública brasileira e in-
ternacional sobre a evolução 
de cada resultado, respeitan-
do os critérios éticos, cientí-
fi cos e contratuais da pesqui-
sa. É um grande dia para a 
ciência brasileira. Um dia de 
esperança para milhões de 
brasileiros e também de habi-
tantes de outros países onde 
essa vacina deverá ser tam-
bém aplicada”, disse Doria.

Os testes da vacina, uma 
das mais avançadas do mun-
do, começam nesta terça-
-feira (21) no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, na capital 
paulista. A terceira fase de 
testes no HC será direciona-
da a 890 voluntários. Os pes-
quisadores do hospital vão 
analisar os voluntários em 
consultas agendadas a cada 

FOTO: PAULO GUERETA/ESTADÃO
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SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular

duas semanas. A estimativa 
é concluir as primeiras aná-
lises em até 90 dias.

Os demais 11 centros de 
pesquisa receberão as doses 
de modo escalonado. O estu-
do tem como meta a inclusão 
de cerca de 9 mil voluntários 
nesses centros. Entre os re-
crutados, metade receberá 
duas doses do imunizante 
num intervalo de 14 dias e a 
outra metade receberá duas 
doses de placebo, uma subs-
tância com as mesmas carac-
terísticas, mas sem os vírus, 
ou seja, sem efeito.

Essas pessoas serão mo-
nitoradas pelos centros de 
pesquisa por meio de exa-
mes entre aqueles que tive-
rem sintomas compatíveis 
à covid-19. Assim, poderá 
ser verificado posterior-
mente se quem tomou a va-
cina ficou de fato protegido 
em comparação a quem to-
mou o placebo.

Os testes serão acompa-

nhados por uma comissão 
de pesquisadores internacio-
nais, que terão acesso à pla-
taforma científi ca para obser-
var o andamento e garantir 
transparência em todo o pro-
cesso. Se houver sucesso, a 
vacina será produzida pelo 
Instituto Butantan a partir 
do início de 2021, com mais 
de 120 milhões de doses.

Os voluntários que pode-
rão se candidatar ao estudo 
são profi ssionais da saúde 
que estejam trabalhando 
no atendimento a pacientes 
com covid-19. Além disso, 
o candidato não pode ter 
sofrido infecção provocada 
pelo novo coronavírus, nem 
ter participado de outros es-
tudos. As mulheres não po-
dem estar grávidas ou pla-
nejarem uma gravidez nos 
próximos três meses. Outra 
restrição é não ter doenças 
instáveis ou que precisem 
de medicações que alterem 
a resposta imune.



6 Terça-feira, 21 de julho de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

O Plenário do Conselho Nacional da Previdência 
Social (CNPS) recomendou, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), que fi xe o limite máximo a ser 
concedido para operações com cartões de crédito 
em 1,6 vez o valor da renda mensal do benefício 
previdenciário. A recomendação está em resolução 
publicada na edição de ontem do Diário Ofi cial da 
União. O texto também recomenda que, durante o 
estado de calamidade pública decorrente do novo 
coronavírus (covid-19), o INSS autorize operações de 
empréstimo consignados um prazo de carência de 
até 90 dias para que o desconto da primeira parcela 
seja feito. Esse prazo de carência, no entanto, não 
pode ser considerado no cômputo dos 84 meses 
previstos para a liquidação do contrato. Uma 
outra recomendação é que o benefi ciário ou seu 
representante legal possa autorizar o desbloqueio 
dos benefícios após 30 dias, contados da data 
de despacho do benefício para a realização de 
operações de crédito consignado. 

O estado de São Paulo somou ontem, até 
este momento, 416.434 casos confirmados 
do novo coronavírus, com 19.788 óbitos.  
Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou 
1.385 novos casos da doença e 56 novos 
óbitos. Do total de novos casos confirmados, 
55% (784 deles) são ativos, identificados 
por meio de exames de RT-PCR. Há 5.852 
pessoas internadas em unidades de terapia 
intensiva (UTI) de todo o estado em casos 
suspeitos ou confirmados de covid-19 [a 
doença provocada pelo novo coronavírus], 
além de 8.746 pessoas internadas em 
enfermarias. A taxa de ocupação de leitos 
de UTI no estado gira em torno de 66,8%, 
enquanto na Grande São Paulo ela está 
hoje em torno de 64,9%. Até hoje, o estado 
paulista contabiliza 282.391 pessoas 
curadas da doença, sendo 59.210 delas 
receberam alta médica.

ANOTEFECHE 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?

Porém, esse foi o método que 
achei para sair do vermelho e ter 
um pouco mais de tranquilidade

Dando continuidade no artigo 
anterior, “Por que eu não saio do 
vermelho?” quero mostrar a todos 
que podemos aumentar nossa renda, 
sem sair do emprego atual. Até por 
que o seu emprego não é tão seguro 
assim. Hoje milhares de pessoas fi -
cam desempregadas e sem opção de 
renda. O importante na nossa gera-
ção é diversifi car a renda, ter mais do 

que uma opção de ganhos. Manter o 
emprego formal e o “bico” para com-
plementar o faturamento domiciliar.

Hoje a segurança de muitas pes-
soas é a carteira de trabalho assina-
da, para garantir a aposentadoria 
no restinho de tempo que temos de 
vida, onde a saúde já está um pouco 
abastada pela idade e o pique já não 
é mais o mesmo. Mas, o importante 
nessa fase da vida é ter uma aposen-
tadoria indigna (considerando pe-
queno valor da aposentadoria). E en-

xergamos o tempo perdido que não 
pode mais voltar.

Nós normalmente não fazemos 
planos e quando fazemos não o se-
guimos. O importante é seguir o 
plano, mesmo que haja alguma alte-
ração. Vamos pensar em cinco a dez 
anos e criar um plano para renda adi-
cional, para curtir ainda a vida quan-
do temos um folego maior.

Nesse tempo, conforme disse no 
outro artigo, você pode começar a 
criar rendas adicionais vendendo 
pipoca, churrasco, perfume, doces. 
E parte dessa renda pagar uma pre-
vidência privada durante esses dez 
anos. Imagine só, o valor que você 
terá juntando R$ 500,00 por mês 
durante 10 anos. Nós estamos falan-
do de R$ 60 mil sem juros nenhum. 
Numa conta de português (sou fi lho 
de português) isso me renderá R$ 
300,00 por mês. Você já começa a 
perceber que o próprio dinheiro co-
meça a trabalhar pra você.

Tem outras pessoas que com esse 
valor pode comprar uma casinha ve-
lha e dar uma reformada e aluga-la. 
Ou comprar um carro para transpor-
te. Tem mil opções, agora só depen-
de da sua criatividade. O importante 
é termos mais do que uma opção de 
renda. Para não sermos pegos de sur-
presa. Faça a vida valer a pena, mude 
o foco tradicional e falido do seu 
pensamento e corra para o abraço.

Você pode estar pensando que fa-
lar é fácil. Porém, esse foi o método 
que achei para sair do vermelho e ter 
um pouco mais de tranquilidade fi -
nanceira.

Faça a lição de casa, aplique o seu 
dinheiro em ativos e faça o dinheiro 
trabalhar pra você.

Boa Sorte!

Diversifi que a sua 
renda. Tenha uma 
vida mais segura

PONTO
DE VISTA

Empresário, palestrante, 
consultor, máster em PNL, 
especialista em Hipnose 
Clinica. Redes Sociais: 
“Oficina da Mente PNL”

VITINHO KAMGURU
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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

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

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

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)

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ªANUNCIE 

AQUI 
 97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

ÁRIES: Não terá uma habilidade muito boa para mostrar 
que você será alguém muito mais forte. Em Marte sua 
excelência para enfrentar problemas fi cará melhor.

TOURO: Tente não se apegar ao que estiver valorizado 
neste grande momento da sua boa vida. Não deixe de 
colocar a humildade acima de qualquer coisa.

GÊMEOS: Tente dialogar com ações bem mais intensi-
fi cadas para defi nir aquilo que lhe é muito bom. Júpiter 
trará para você tudo aquilo que mais precisa.

CÂNCER: A sua sensibilidade pode não vir a incomodar 
agora, mas viverá um dia marcado com muita sensibili-
dade. 

LEÃO: O teu carisma irá iluminar a sua criatividade mais 
producente neste grande dia da sua vida. Aqueles que 
tentarão chegar em você precisarão de mais energia. 

VIRGEM: As coisas próprias das tuas características mais 
evidentes trarão uma especial habilidade para você neste 
momento. 

LIBRA: A paciência que caminhará diretamente a você 
por causa do que vem ocorrendo no terceiro planeta Mar-
te, estará com alguns problemas neste momento. 

ESCORPIÃO: Procure controlar mais os espaços que tem 
deixado para executar aquilo que você tanto quer agora. 
Pense muito bem.

SAGITÁRIO: Todas as modifi cações que estão para acon-
tecer virão desta sua constelação pura e sincera. Marte 
apresentará um sentimento moderno em você.

CAPRICÓRNIO: Muitas coisas difíceis para ter que 
agir agora farão tudo para que as coisas fi quem mais 
negativas agora. 

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: Não deixe de ser uma pessoa amorosa neste 
momento crucial para você, poderá dar certo para você. 
A força que carrega será muito importante. 

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

RPF
EMIRADO
AURIFERA

APRIMORAR
ROTORLC
OERASO

AXEOED
ILESOSE
MCOGNAC

FATOAUU
ÇLARAP

CÃORONAI
OBATND

CALORÃO

Restabe-
lecimento
de relação

Por toda a
extensão
(tempo e
espaço)

Órgão es-
tadual de
estradas
(sigla)

Carta que
concedia

privilégios

Região 
governada

por um
emir

Curva
central do

lábio
superior

A cidade
como a
lendária
Eldorado

Aperfei-
çoar o co-
nhecimen-
to em algo

Lúcio
Costa:

projetou
Brasília

A parte
móvel do
motor a

jato

Divisões
básicas

do tempo
geológico

"(?) e Jacó",
obra ma-
chadiana

(Lit.)

Ecologia
(abrev.)

Filme de
Chaplin
(1921)

(?) Motta,
cantor 

brasileiro

(?)-music,
gênero
musical
baiano

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Sem
nenhum

ferimento

Conha-
que, em
francês

Mar de
(?), lago
asiático

Alessan-
dra

Negrini,
atriz 

Informação
relevante

para o
prático

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

A árvore
do bonsai,

por seu
tamanho

Paulo (?),
escritor

de origem
húngara

Morro Cara
de (?): si-
tua-se na
Urca (RJ)

Morcego,
em inglês

Neide
Duarte,

jornalista
paulista

Inflamação
da membra-
na ocular

Divisão
entre

terrenos

Perfeito; excelente

Sensação de quentu-
ra muito forte presen-

te em mulheres na
menopausa (pop.)

3/bat. 4/aral. 5/foral — irite. 6/cognac.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco
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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


