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Prefeito Guti declara apoio integral 
à aprovação do Fundeb permanente
Proposta foi aprovada ontem em primeiro turno na Câmara dos Deputados com 499 votos a favor e sete contrários; além de aumentar a 
quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, novo formato benefi ciará 17 milhões a mais de alunos no país Pág. 5
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia A partir desses investimentos iremos fomentar ainda mais os 

projetos desportivos e atividades esportivas, de recreação e 
de lazer”, Rogério Hamam, secretário de Esporte e LazerEuroBovespa Dólar

-0,11%
104.309

-2,44%
R$ 5,21

-1,53%
R$ 6,00

UBSs voltam a agendar consultas na próxima segunda-feira Pág. 4

Segundo o secretário de Saúde, José Mario Clemente, as unidades funcionarão com 50% de ocupação, conforme recomendação do Ministério da Saúde

‘É uma injeção de ânimo’, diz ‘É uma injeção de ânimo’, diz 
primeira voluntária a receber primeira voluntária a receber 
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SAÚDE - Movimento e uso da máscara de proteção nas ruas de Manaus nesta semana

Unidades prisionais recebem apoio das 
prefeituras no combate ao coronavírus

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

No encontro dessa quarta-feira (22) o Sa-
rau Amor e Esperança aborda a vida e a obra 
do poeta Rogerio Brito Correia. Baiano de Iti-
ruçu, Correia reside em Guarulhos, onde faz 
parte da curadoria do Prêmio Guarulhos de 
Literatura e coordena o Sarau Castelo Hans-
sen, na Casa dos Cordéis. É autor dos livros 
Cangalha Escangalhada (2013), pela Gerúndio 
Edições, e Telúrico Lunático (2018), pela Edito-
ra do Carmo.

e bailarina profissional especializada em 
danças orientais árabes e ciganas há mais 
de 28 anos. A coreógrafa dirige a Cia. Kha-
lina Aymelek desde 2011, uma companhia 
com espetáculos premiados no Brasil e no 
exterior. Além de aperfeiçoamento técnico 
para dançarinos profissionais, núcleo de 
estudos em danças árabes e ciganas e pro-
jeto de dança voltado para o público femi-
nino da terceira idade, a companhia tam-
bém mantém ativo o Harém Oriental de 
Guarulhos, que desde 2016 realiza evento 
mensal de partilha entre praticantes de 
danças étnicas.

Toda quarta-feira, sempre das 19h às 21h, 
a prefeitura apresenta o Sarau Amor e Es-
perança, veiculado pela fanpage do evento 
no Facebook, disponível em https://www.fa-
cebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A
7a-102829921406683/. Iniciativa da Secretaria 
de Cultura e da Casa de Cultura Popular São 
Rafael, o sarau tem por objetivo proporcionar 
cultura aos participantes e desenvolvimento 
para artistas iniciantes. A participação é livre.

Nesta quarta-feira (22), das 14h às 17h, 
empreendedores e artesões ligados à pro-
dução de trabalhos manuais em Guarulhos 
participam de encontro formativo online. 
Iniciativa da Prefeitura por meio do De-
partamento de Turismo e da Secretaria 
de Cultura, o encontro tem como objetivo 
fornecer orientações quanto ao uso de e-
-book recentemente lançado pela admi-
nistração municipal e disponível para con-

O contexto da dança em Guarulhos nos 
últimos dez anos é foco do debate do Se-
minário História(s) da Arte e da Cultura em 
Guarulhos, que acontece nesta quinta-feira 
(23), às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Gua-
rulhos 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.face-
book.com/arquivohistoricogru/).

Para falar da contemporaneidade na 
pesquisa sobre a fusão de teatro com 
danças étnicas, o mediador André Okuma 
convida Khalina Aymelek, coreógrafa, atriz 

Sarau Amor e Esperança aborda vida e obra do poeta Rogerio Brito Correia

Empreendedores e artesões participam de encontro formativo online

Seminário de Arte e Cultura debate o contexto da dança na última década

sulta no site da Prefeitura.
Para participar da reunião virtual os in-

teressados devem encaminhar e-mail para 
a Divisão de Planejamento e Políticas Cul-
turais da Secretaria de Cultura, no ende-
reço grucultura@gmail.com, informando 
nome completo e número de celular com 
WhatsApp para contato. Um e-mail de res-
posta com o link do encontro virtual será 
encaminhado confirmando a participação.

A fim de conter a disse-
minação do novo corona-
vírus nos presídios, a Se-
cretaria da Administração 
Penitenciária (SAP) intensi-
ficou a higienização a par-
tir de um trabalho conjun-
to com as prefeituras. No 
momento em que a união 
é um fator essencial para o 
enfrentamento da doença, 
municípios e estabeleci-
mentos da Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da 
Região Metropolitana de 
São Paulo (Coremetro) têm 
se juntado para desinfecção 
dos espaços.

As prefeituras de Osas-
co, São Bernardo do Cam-
po, Santo André, Guarulhos, 
Mauá, Itapecerica da Serra e 
a Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) têm enviado 
aos estabelecimentos pe-
nais caminhões pipa.

Já nos quatro presídios 
de Guarulhos, a prefeitura 
visita semanalmente as pe-
nitenciárias e os Centros de 
Detenção Provisória (CDPs) 
para a higienização das 
áreas internas e externas. 
As ações utilizam água de 

reuso e incluem a lavagem 
tanto de setores adminis-
trativos como dos pavilhões 
habitacionais.

Em Santo André, além 
de auxiliar com o envio de 
caminhão pipa para a desin-
fecção do CDP, a prefeitura 
também cedeu bombas pul-
verizadoras, que aumentam 
o alcance da limpeza na 
unidade prisional e também 
permitem que a mesma seja 
feita com maior frequência 
e facilidade.

A Penitenciária “Mário de 
Moura e Albuquerque” de 
Franco da Rocha acordou 
com a Prefeitura de Caja-
mar, cidade vizinha à unida-
de, a realização de um bio 
sanitização de veículos ofi-
ciais e viaturas que realizam 
o transporte de reclusos.

As subprefeituras de 
São Paulo também têm 
colaborado com a SAP. Os 
Centros de Progressão Pe-
nitenciária (CPPs) Femini-
nos do Butantan e de São 
Miguel Paulista e o Comple-
xo de Pinheiros estão tendo 
seus espaços sanitizados 
com água e produtos quí-
micos desinfetantes.
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Mais de 700 mil recebem hoje 1ª 
parcela do auxílio emergencial

Aneel aprova retorno de cortes de energia por 
falta de pagamento de contas a partir de agosto

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Caixa vai cre-
ditar a primeira parcela do au-
xílio emergencial para 721.337 
beneficiários a partir de hoje 
para os nascidos em janeiro. Os 
beneficiários entram no ciclo 
1 do novo calendário de paga-
mento, que passou a ser orga-
nizado em ciclos de crédito na 
poupança social digital e saque 
em espécie. 

Os beneficiários no ciclo 1 
fizeram o cadastro entre 17 de 
junho e 2 de julho. O crédito e 
o saque são escalonados pelo 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As distribuidoras 
poderão voltar a cortar a ener-
gia de consumidores que dei-
xarem de pagar suas contas a 
partir de 1º de agosto. Apenas 
usuários enquadrados no pro-
grama Tarifa Social, destinado 
a famílias de baixa renda, terão 
o fornecimento mantido até 
o fim do ano mesmo que não 
consigam arcar com as faturas. 
A decisão é da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).

Com a declaração da pan-
demia do novo coronavírus 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a Aneel havia 
aprovado, temporariamente, 
a proibição de cortes por fal-
ta de pagamento entre 24 de 
março e 31 de julho para to-
dos os consumidores. Esse foi 
o período mais crítico da pan-
demia, quando diversos mu-
nicípios e Estados adotaram 
medidas de isolamento social.

Relatora do processo, a 

diretora Elisa Bastos Silva 
reconheceu que as dificulda-
des econômicas e financeiras 
da população em razão da 
pandemia continuam, mas 
ponderou que a principal fer-
ramenta das concessionárias 
de distribuição para evitar 
a inadimplência é o corte do 
fornecimento. A Aneel man-
teve também o direito das dis-
tribuidoras de cobrar taxa de 
religação após a regularização 
da situação de inadimplência.

Silva disse ainda que já 
existem políticas públicas 
para atender a população 
mais vulnerável, como o au-
xílio emergencial. Ainda as-
sim, a Aneel aceitou estender 
a suspensão de cortes para 
as 9,5 milhões de famílias de 
baixa renda enquadradas no 
programa Tarifa Social até 31 
de dezembro - período de vi-
gência do decreto de calami-
dade pública.

mês de aniversário.
Segundo esse calendário, 

nascidos em janeiro recebem 
no dia 22; em fevereiro, em 24 
de julho; em março, 29 de ju-
lho; em abril, 31 de julho; em 
maio, 5 de agosto; em junho, 7 
de agosto; em julho, 12 de agos-
to; em agosto, 14 de agosto; em 
setembro, 17 de agosto; em ou-
tubro, 19 de agosto; em novem-
bro, 21 de agosto; e em dezem-
bro, 26 de agosto. O saque em 
dinheiro será entre os dias 25 
de julho e 17 de setembro.

FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

As distribuidoras deve-
rão mandar aviso aos con-
sumidores sobre a retomada 
dos cortes de fornecimento. 
A diretora lembrou, porém, 
que as empresas deverão 
cumprir uma nova lei apro-
vada pelo Congresso e san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que proíbe o des-
ligamento de serviços públi-
cos nas sexta-feiras, sábados, 
domingos, feriados e no dia 
anterior ao feriado.

A agência decidiu ainda 
que as empresas devem reto-
mar, a partir de 1º de agosto, 
o atendimento telefônico hu-
mano e também o atendimen-
to físico nas lojas presenciais, 
caso não haja impedimento 
determinado pelas autori-
dades locais. Nos primeiros 
meses da pandemia, as con-
cessionárias puderam manter 
apenas atendimentos digitais, 
por telefone e internet.

Quarta-feira, 22 de julho de 2020
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UBSs voltam a agendar consultas 
na próxima segunda-feira

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - 
Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM 
PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 

Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a Sra. DANIELE ARAUJO 
DE BRITO, brasileira, vendedora, RG. 39.635.012-4–SSP/SP, CPF/MF: 347.119.838-56, e seu marido 
CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, brasileiro, autônomo, RG. 30.880.078-3-SS-
P/SP, CPF/MF: 321.993.748-90, casados pelo regime da comunhão parcial de bens desde 18/09/2015, 
residentes na Rua Nice, n°141, Água Azul, nesta cidade, que atendendo ao requerido por BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 346.364) foi instaurado o procedimento executório 
administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação 
Fiduciária registrada sob n. 12, na matrícula n. 90.534, desta serventia, pela qual DANIELE ARAUJO DE 
BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, transmitiram-lhe em alienação 
fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Palmeira Imperial, n°116, Residencial e Comercial 
Guarulhos. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências 
nos seguintes endereços: a) Rua Palmeira Imperial, n°116, Residencial e Comercial Guarulhos, 
Guarulhos/SP – CEP: 07178-702. (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado que: ”... os devedores encontram-se inacessíveis ao ora 
subscritor” (conforme certidões de fls. 54 e 65); b) Rua Nice, N°141, Água Azul, Guarulhos/SP – CEP: 
07159-537 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
certificado que: ”... os devedores encontram-se inacessíveis ao ora subscritor” (conforme certidões de fls. 
32 e 43). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
DANIELE ARAUJO DE BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, com 
fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: 
§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da 
diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação 
por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou 
noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 
purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo 
despacho de fls. 71, 72 e 73. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (DANIELE ARAUJO 
DE BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO), intimados para que, NO PRAZO 
DE 30 (TRINTA) DIAS – (Provimento CG 16/2020, Art. 7, §1º), a contar da última publicação deste 
edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São 
Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 13:00h), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 28/06/2020 perfazia o valor de R$23.130,13 (vinte e três mil, cento 
e trinta reais e treze centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que 
encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento 
executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (30 dias) 
implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, 
expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, 
por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 29 de junho de 2020. 
MARISELMA BISPO DE OLIVEIRA - Substituta do Oficial

DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - As 69 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de 
Guarulhos retornarão a agen-
dar consultas para os usuá-
rios a partir da próxima se-
gunda-feira (27). Além delas, 
também voltarão os quatro 
Centros de Especialidades 
Médicas de Guarulhos (Ce-
meg) e os cinco Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps). 
A informação foi confirmada 
pelo secretário de Saúde, José 
Mario Clemente, juntamente 
com o prefeito Guti durante 
live nas redes sociais ontem.

As novas consultas foram 
suspensas em março, início 
da pandemia do coronavírus, 
exceto casos de urgência e 
emergência. Segundo o se-
cretário, as unidades funcio-
narão com 50% de ocupação, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde, para 
evitar aglomerações.

“Seja pelo aplicativo, tele-
fone ou de forma presencial 
voltamos a remarcar as con-
sultas da população em toda 
a nossa rede. Esperamos que 
o mais breve possível tam-
bém retornemos na nossa 
rede hospitalar as cirurgias 
eletivas que foram suspen-
sas”, afirmou o secretário. 
Segundo ele, atualmente não 
há cirurgias devido a um de-
sabastecimento do governo 
federal de anestésicos, já que 
o insumo foi usado em gran-
de demanda aos pacientes de 

coronavírus em todo o país.
O Boletim Epidemiológi-

co desta terça-feira (21) di-
vulgado pela Secretaria da 
Saúde traz a informação de 
que Guarulhos tem até o mo-
mento 12.704 pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus, 
uma diferença de 74 casos 
em relação ao divulgado no 
dia anterior e que mais uma 
vez refere-se apenas aos re-
gistros mais graves da doen-
ça, já que o banco de dados 
e-SUS VE do Ministério da 
Saúde, no qual são inseridas 
as notificações de pacientes 
com quadro leve, vem apre-
sentando instabilidades. Em 
relação aos óbitos, foram 
confirmados mais nove, to-
talizando 942 mortes por 
covid-19 na cidade.

Três mortes que após in-
vestigação tiveram confir-
mação para o novo corona-
vírus aconteceram em junho 

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Testes da vacina chinesa contra covid-19 começam em SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A médica Stefania Teixeira Porto, de 27 anos, que atua no Hospital das Clínicas, foi a 
primeira voluntária a receber a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butan-
tã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A profissional da saúde recebeu o imunizante 
ontem antes do anúncio oficial dos testes feito pelo governador João Doria.

Depois da vacinação, ela foi submetida a vários testes e passou um período em observação no 
próprio Hospital das Clínicas. Por causa do desgaste físico, ela cancelou uma entrevista coletiva 
e enviou uma mensagem de vídeo por meio da Secretaria Estadual de Saúde. “Estou contente de 
participar dessa experiência. É um momento único e histórico. Foi isso que me fez participar desse 
projeto e fazer parte desse momento. A gente passou por meses tão difíceis. É uma injeção de ânimo 
poder participar disso e contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso”, afirmou a médica.

A primeira dose está sendo aplicada em 890 voluntários do Hospital das Clínicas. Daqui a 14 
dias, a segunda dose será aplicada e, durante esse período, os voluntários serão acompanhados por 
uma equipe especializada. Ao todo, nove mil voluntários vão receber a vacina em 12 centros de 
pesquisa. O governo estima que o estudo deverá ser concluído em 90 dias. Se os testes forem bem-
-sucedidos, a vacina pode começar a ser produzida no início de 2021.

e as demais neste mês. São 
seis mulheres e três homens, 
sendo que três tinham entre 
40 e 49 anos, dois entre 50 
e 59 anos, um entre 60 e 69 
anos, um entre 70 e 79 anos 
e dois tinham idade igual ou 
superior a 80 anos. Outras 
22 são investigadas na cida-
de atualmente.

A boa notícia é que o Hos-
pital de Campanha do Centro 
de Combate ao Coronavírus 
(3C-GRU) vem acumulando 
resultados positivos no trata-
mento da doença, com mais 
oito altas registradas nesta 
terça-feira, totalizando 28 nos 
últimos oito dias. No local, 64 
pacientes permanecem inter-
nados, sendo 38 nas enfer-
marias, 21 nas UTIs e cinco 
em observação. Nesta data, a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI Covid no município é de 
71% e a de enfermaria é de 
77,3%.

Dos 74 indígenas testados para 
covid-19 na cidade, 22 são positivos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em mais uma 
parceria com o Instituto Bu-
tantan, a Secretaria da Saúde 
de Guarulhos realizou nesta 
terça-feira (21) a testagem da 
população indígena da cidade 
para o novo coronavírus. Das 
74 pessoas integrantes de qua-
tro etnias que fizeram o teste 
rápido, 22 delas tiveram resul-
tado positivo para covid-19.

Todos que testaram positi-
vo foram submetidos ao exa-
me RT-PCR (que consiste na 
pesquisa direta do vírus das 
mucosas das narinas e orofa-
ringe) e também passaram em 
consulta médica na Unidade 
Básica de Saúde Soberana, 
onde aconteceu ação, receben-

do orientações de condutas a 
serem seguidas. Participaram 
da testagem indígenas de vá-
rias regiões da cidade, como 
Cidade Soberana, Parque Pi-
ratininga, Parque Mikail II, 
Pimentas e Água Chata.

No mês passado a mesma 
ação foi realizada na aldeia 
Filhos desta Terra (Cabuçu), 
onde foram testados 45 indí-
genas, sendo cinco positivos 
para covid-19. Os testes utili-
zados nas duas ações foram 
todos fornecidos pelo Instituto 
Butantan. Já a coleta do exame 
foi realizada pelos técnicos de 
enfermagem do instituto com 
apoio de profissionais de en-
fermagem das UBS.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



Adoção online é opção para quem 
quer ter um pet no município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início 
deste ano 231 animais, en-
tre cães e gatos, deixaram o 
abrigo do Departamento de 
Proteção Animal (DPAN) da 
Prefeitura de Guarulhos, em 
Bonsucesso, para morar com 
suas novas famílias. Desse 
total, 173 foram adotados 
através do Delivery Pet Gru, 
sistema em funcionamento 
na cidade desde o início da 
pandemia de covid-19, há 
cerca de quatro meses, que 
possibilita adotar sem sair 
de casa. Para iniciar o pro-
cesso de adoção basta enviar 
um e-mail para 

adotedpan@gmail.com 
solicitando o formulário de 
adoção. Após receber o for-
mulário preenchido, o DPAN 
enviará ao possível adotante 
fotos dos animais disponí-
veis com as características 
desejadas. Caso a adoção 
seja confirmada, a entrega 
será feita em domicílio em 
até cinco dias, mediante as-
sinatura de termo de com-
promisso. Todos os animais 
são identificados, vacinados 
e castrados.

De acordo com Andrea 
Viegart, diretora do DPAN, 
em mais de três anos houve 
apenas dois casos de devo-
lução e nenhum registro de 
abandono de animal adota-
do. “Antes de autorizar a en-
trega do animal fazemos vi-
sita ao domicílio e entrevista 
com o interessado para veri-
ficar o que motiva a adoção, 
informamos sobre respon-
sabilidades e gastos gerados 
pelo animalzinho e analisa-
mos a condição de vida que 
será oferecida ao pet. Todo 
esse cuidado tem garantido a 
escolha de tutores conscien-
tes e comprometidos com as 
vidas que estão levando para 
casa”, explica Andrea.

Para conhecer alguns ani-
mais disponíveis para adoção 
e obter outras informações 
acesse dpan.guarulhos.sp.gov.
br ou mande mensagem no 
WhatsApp (11) 96786-5024. 
A adoção presencial continua 
sendo realizada mediante 
agendamento pelo telefone 
2436-3656. O DPAN fica na 
rua Santa Cruz do Descalva-
do, 420, Bonsucesso.

Cidade cria lei que autoriza naming rights em áreas esportivas públicas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o final do 
mês de junho, Guarulhos conta 
com a lei que autoriza o naming 
rights, ou seja, a concessão de 
uso de espaços e eventos públi-
cos para publicidade nas áreas 
esportivas geridas pela Secreta-
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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
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Prefeito de Guarulhos declara apoio integral à 
aprovação imediata do Fundeb permanente 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o com-
promisso de garantir acesso 
e ensino de qualidade a to-
dos os cidadãos, o prefeito 
de Guarulhos, Guti, declara 
apoio integral ao relatório da 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que torna o 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente.   

Segundo o prefeito, Gua-
rulhos apoia o aumento da 
participação da União para 
20%, escalonado pelos pró-
ximos seis anos. “No forma-
to atual, ainda em vigor, a 
União complementa o fundo 
com 10% sobre o valor apor-
tado por estados e municí-
pios”, explicou. 

Vale salientar que o Fun-
deb, criado em 2007 para 
financiar todas as etapas da 
educação básica, fortalecer 

a igualdade de condições 
no financiamento da educa-
ção brasileira e garantir a 
valorização dos trabalhado-
res, tem validade até 31 de 
dezembro deste ano. “Sem 
financiamento alternativo 
para a educação, milhares 
de alunos podem ficar fora 
da escola já em 2021 caso a 
proposta não seja aprovada”, 
alerta Guti.   

FOTOS: MÁRCIO LINO

Além de garantir sub-
sídio para mais de 40 mi-
lhões de matrículas das re-
des estaduais e municipais 
de ensino e um piso salarial 
para os trabalhadores e tra-
balhadoras da educação, o 
Fundeb responde por mais 
de 60% do financiamento 
de todo o ensino básico do 
país, etapa que vai do infan-
til ao ensino médio.

Fundeb é aprovado e 17 milhões de alunos a mais podem ser beneficiados
Em um dia considerado histórico para os educadores e com uma derrota do governo, 

a Câmara aprovou ontem a prorrogação do Fundeb. Além de aumentar a quantidade de 
recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, 
destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de 
alunos a mais serão beneficiados no País, por meio de recursos para a escolas em que estu-
dam. Foram 499 votos a favor e sete contra. 

ria de Esporte e Lazer (SEL). O 
período será pré-determinado 
e nas condições estipuladas 
em contrato. A legislação esta-
belece que essa modalidade de 
publicidade seja feita por pesso-
as jurídicas de direito privado, 
isoladamente ou em consórcio, 
devidamente regularizadas pe-
rante as legislações federal, es-
tadual e municipal. Os recursos 
provenientes dessa concessão 
serão destinados para o Fundo 
Municipal de Esporte, Recrea-
ção e Lazer e para SEL.

“A partir desses investi-
mentos iremos fomentar ainda 
mais os projetos desportivos e 
atividades esportivas, de recrea-
ção e de lazer, além de continu-
ar promovendo a manutenção 

dos equipamentos públicos es-
portivos de Guarulhos”, explica 
Rogério Hamam, secretário de 
Esporte e Lazer.

Outra novidade foi a cria-
ção da Comissão de Avaliação 
de Espaços Públicos Esportivos 
(Caepe), vinculada à estrutu-
ra administrativa da SEL, que 
será constituída por, no míni-
mo, três servidores públicos. A 
equipe exercerá mandato pelo 
prazo de três anos, renovável 
por igual período, e terá res-
ponsabilidades como elaborar 
estudos acerca da viabilidade e 
da existência de potencial inte-
resse na aquisição dos naming 
rights, promover consultas pú-
blicas para garantir a participa-
ção popular, entre outros. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



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
SERVIÇO ESPORÁDICO
para motorista habilitado 
na categoria (D). Coletas 
e entregas na grande São 
Paulo, interior e também 
disponibilidade para viagens 
interestaduais. Empresa fi ca 
próx: ao terminal São João e 
interessados deverão residir 
próximo pois não pagamos 
condução. Whatsapp: Edson 
(11)99910-2487

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

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

HORÓSCOPO
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Faça sua Publicações 
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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

ÁRIES: Mantenha as coisas da forma mais natural possí-
vel, carregue a ao seu lado a grande e forte energia que 
vem do astro rei. 

TOURO: Você receberá uma missão que pode cumprir, 
mas para isso precisará deixar algumas outras coisas 
para trás. 

GÊMEOS: Procure fi car longe de tudo que gere uma 
perigosa curiosidade sobre aquilo que não lhe pertence 
neste momento. 

CÂNCER: Poderá ir diretamente ao encontro do que 
estiver emocionalmente ligado a você agora. O planeta 
Marte fará coisas boas com essas suas emoções.

LEÃO: O planeta gasoso Netuno mandará um grande 
brilho azul para você, isso mostrará o seu lado mais 
carismático. 

VIRGEM: Terá algumas difi culdades para se manter 
fi rme, pois tudo tende a ser mais frágil neste momento. 
O elemento Terra aparecerá favoravelmente para você.

LIBRA: As movimentações que ocorrem em grande 
escala irão ser muito interessantes, o planeta Saturno 
trará uma nobre energia para você. 

ESCORPIÃO: No planeta Plutão poderá resgatar determi-
nadas coisas que fi caram muito distantes de você agora. 
Se quer vencer precisa focar.

SAGITÁRIO: Sua fonte inesgotável de energia se en-
contrará no planeta de Júpiter agora, com muitas coisas 
boas. 

CAPRICÓRNIO: No planeta de Marte virá toda a energia 
possível para a sua constelação mudar de boa forma. 
Tudo virá a lhe transformar da melhor forma possível.

AQUÁRIO: O que acontecer no planeta Mercúrio fará 
uma grande diferença na sua vida pessoal. Passará o dia 
agindo de forma a buscar as coisas positivas agora. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua virão momentos 
muito bons para você que é do signo de Peixes. Isso fará 
com que você demonstre atenção para as relações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CCI
ATROPELO
BELEVEN
RASURAD

GATUNOAA
CMANAUS

GADOIPES
BRCORI
ROLOIHS

CIN
EASSIM

OAGIPI
ELETIVOC
PAODNOA

FLORAIS

(?)-shirt,
tipo de

camiseta
unissex

Osso da 
perna si-

tuado ao la-
do da tíbia

Vibrações 
produzidas
por terre-

motos 

Adultera-
ção que

invalida o 
documento

Onze, em
inglês

Ladrão;
larápio

"Desculpe o
(?)", suces-
so de Rita

Lee

Encarcera 

A riqueza
do pecua-

rista

Cilindro
para

esticar
massa

A da faixa
classifica
o judoca

(?)-hop,
ritmo de
Eminem

Sala de
projeção
de filmes

(red.)

Símbolo
cristão de
"Jesus"

O cargo 
preenchi-
do através
das urnas

Almeida
Garrett,
escritor

português

Imposto
embutido
no preço 

do produto
Interjeição
muito usa-
da por Síl-
vio Santos

Orlando 
Drum-

mond, hu-
morista

Certa hora
da liturgia
católica

Peça pro-
pulsora do

moinho

(?) de
Bach,

terapia al-
ternativa

Ilha, em
francês

A mãe de 
Abel (Bíblia)

Árvores or-
namentais
Que sofreu
repressão

Deste
modo

Coroa de
corais

Artigo de
jornal

Sinopse;
sumário

Confusão;
desordem

Terrível cri-
atura te-
mida no
Nordeste
brasileiro
(Folcl.)

Capital
nortista

Avião não
tripulado

3/cor — hip — île — noa. 4/atol. 6/eleven.


