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Índice de cura do coronavírus
chega a quase 90% em Guarulhos
Percentual é de 88,2% com mais de 11.600 pessoas recuperadas da doença do total de 13.239 casos confirmados
Pág. 3
na cidade; ao todo o município já registrou 952 mortes, além de outras 25 que estão sendo investigadas
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Cumbica ganha Base
Avançada do Samu
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EMTU aumenta frota e viagens em 13 linhas
metropolitanas a partir desta quinta-feira
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Prefeitura mantém distribuição de leite para
os alunos da rede municipal durante pandemia
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Disque-Denúncia
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A aproximação desses dois serviços de urgência que sempre trabalham
em parceria, estrategicamente foi a melhor coisa que aconteceu”,
Andressa Lima José, gerente-geral do Samu Guarulhos
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ACONTECE

RETRATO DO LEITOR

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: MÁRIO OLIVEIRA/SEMCOM

MME: 10 milhões de famílias não
precisam pagar conta de luz
O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, fez ontem um balanço as ações da pasta, no
sentido de dar suporte a
famílias de baixa renda
durante a pandemia. Segundo ele, 10 milhões de
unidades consumidoras
com esse perfil são beneficiadas com a gratuidade
na conta de luz, desde
que o consumo não seja
superior a 220 quilowatts
por hora (kw/h).
O ministro destacou
também que, durante a
pandemia, a capacidade
de geração de energia teve
uma expansão de 3 gigawatts, ao mesmo tempo
que a inadimplência caiu
de 10% para 2%. “Além disso saímos de uma queda
na carga, que estava em
20% no início da pandemia
[em parte pela diminuição
do consumo no setor industrial] para 2%”, acrescentou durante coletiva de
imprensa online, convocada para falar dos 60 anos
do ministério.
Albuquerque acrescentou que o setor de minas e

energia ocupou, no período entre janeiro e junho, o
segundo lugar no ranking
de exportações, com 10,2%
do total exportado, o que
equivale a US$ 10 bilhões.
“O minério de ferro teve
bastante importância na
nossa balança comercial,
representando 44% das
exportações da indústria
extrativa”, acrescentou.
Falando
especificamente sobre o setor de
petróleo e gás, Albuquerque disse que, no ano passado, os leilões “propiciaram que 50% dos bônus
realizados no mundo fossem feitos no Brasil”.
“A Petrobras continuará com seu programa de
desinvestimento, apesar
de termos suspendido alguns leilões por conta dos
imprevistos deste ano. No
que diz respeito a energia,
faremos apenas o leilão
de transmissão do final de
ano. E provavelmente em
agosto anunciaremos novos leilões para os próximos anos”, disse o ministro
referindo-se, também, a
leilões de termelétricas.

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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

PEDRO NOTARO
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

Qual sua opinião?

Semana passada ele estava usando foto de um drone. Nesta semana
o prefeito Guti (PSD) mudou a foto
de seu WhatsApp para a de um tigre.
Quais serão as mensagens subliminares?...

Treta!

Os vereadores Paulo Roberto
(PTB), Eduardo Soltur (PSD) e o 1º suplente Geraldo Celestino (PSC) estão
sendo atacados por pré-candidato ligado ao Guti. O prefeito, entretanto,
lava as mãos, dizendo que não tem
mais nada a ver com o amigo de infância. O contra-ataque já está a caminho…

Dura Lex Sed Lex
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O PT demonstra que está afiado juridicamente para estas eleições. Conseguiu ontem já a 2ª liminar em seu favor
na Justiça Eleitoral. E olha que as convenções partidárias nem aconteceram
ainda…

JURA mesmo?

O ex-secretário Jurandir Pereira já
deflagrou sua pré-campanha a vereador pelo PSB. Vários carros já circulam
com pequeno adesivo no vidro traseiro
com referência subliminar a seu apelido,
JURA…

A conferir

Será interessante observar o currículo que o ex-secretário Jurandir Pereira
(PSB) irá divulgar no afã de convencer
eleitores...

Mapa astral

O Ibope anda sondando eleitores em
Guarulhos. Deverá repercutir semana
que vem...

Estratégico

Começou a temporada de escolha
de imóveis com visibilidade para montar comitês eleitorais. O pré-candidato
Martello (PDT) vai montar um contêiner na esquina da avenida Salgado Filho, em frente à Acqua Sport...

Crivos

Para quem não ou nem se lembra: se
houver denúncia de falta de idoneidade
moral, a candidatura pode ser questionada pela Justiça Eleitoral. E, em caso
de falta de escolaridade, um juiz poderá
submeter candidatos a prova…
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Índice de cura da covid-19 chega a 88,2% na cidade
FOTO: DIVULGAÇÃO

Guarulhos alcançou nesta quarta-feira
(22) o maior índice de cura
da covid-19 desde o início
da pandemia: 88,2%, com
mais de 11.600 pessoas recuperadas da doença do
total de 13.239 casos confirmados do novo coronavírus na cidade. Pioneiro
no Brasil na implantação de
um hospital de campanha
para o tratamento de pacientes em estado crítico, o
município acumula resultados positivos nesse sentido,
com mais dez altas registraDA REDAÇÃO -

das somente nesta data no
3CGRU (Centro de Combate
ao Coronavírus), totalizando 38 em menos de 10 dias.
No momento, o 3CGRU,
que efetuou a transferência
de dois pacientes nesta data,
está com 59 pessoas internadas, sendo 18 em UTIs, 36
nas enfermarias e cinco em
observação. Nos demais hospitais sob gestão municipal e
contratualizados pela prefeitura, a taxa de ocupação de
leitos de UTI Covid-19 nesta
quarta-feira é de 67,5% e a de
enfermaria está em 80,7%.

No Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta
quarta-feira aparecem mais
dez óbitos confirmados por
covid-19 em Guarulhos: um
deles que ocorreu em junho
e os demais neste mês. São
seis mulheres e quatros homens, com idades entre 30
e 80 anos ou mais. Ao todo,
desde o início da pandemia,
o município já registrou
952 mortes em decorrência
do novo coronavírus, além
de outras 25 que estão sendo investigadas.

EMTU aumenta frota e viagens em 13 linhas metropolitanas de Guarulhos a partir de hoje
DA REDAÇÃO - A partir de hoje
13 linhas metropolitanas que
ligam a região de Guarulhos
às Estações Tucuruvi, Armênia
do Metrô e ao bairro da Penha,
na capital, terão acréscimo de
partidas para atender os passageiros. Ao todo serão mais 10

ônibus em circulação e mais
102 viagens nos dias úteis, 93
aos sábados e 34 aos domingos.
Para o presidente da
EMTU, Marco Antonio Assalve, esse é um trabalho intensivo de monitoramento das
linhas metropolitanas. “Nossa

busca é incansável por um
transporte público de qualidade. Analisamos diariamente
as necessidades, com o objetivo de oferecer mais conforto
aos passageiros dos ônibus intermunicipais”, afirma.
As linhas que serão repro-

gramadas são: 003 Cocaia/Metrô Tucuruvi; 011 Parque Continental II/Metrô Armênia; 011
PR1 Parque Continental III/
Metrô Armênia; 094 Cocaia/
Penha; 100 Parque Primavera/
Penha; 175 Cocaia/Metrô Armênia; 249 Jardim Paulista/

Metrô Penha; 250 Cocaia/Metrô Penha; 443 Cocaia/Metrô
Penha; 532 Terminal Metropolitano Taboão/Metrô Tucuruvi;
552 Parque Santos Dumont/
Metrô Armênia; 555 Cocaia/
Metrô Armênia e 584 Parque
Primavera/Metrô Carrão.
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Blitz da Lei Seca já fiscalizou 8,5 mil
motoristas em Guarulhos desde 2018
FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Em 12 edições, a
Blitz Integrada da Lei Seca “Tolerância Zero” já atingiu números expressivos em Guarulhos.
Iniciada em agosto de 2018, ao
todo a operação efetuou a fiscalização de 8.552 motoristas,
resultando em 394 autuações
por alcoolemia e 29 flagrantes
criminais, além de 356 recusas.
A finalidade das ações é
para que o trânsito seja mais
seguro. O que se percebe de
maneira clara é que os casos
de alcoolemia diminuíram
com a implantação das blitze
da Lei Seca, em uma tentativa
de se preservar a vida com o
conceito de direção segura. O
objetivo principal não são as
autuações, mas sim educar e
conscientizar o cidadão dos
riscos de se conduzir um veículo sem estar em condições
normais e, principalmente,

DA REDAÇÃO - Em parceria com
a prefeitura, o grupo Conectados do Terceiro Setor (composto por mais de 40 movimentos
sociais), realizará o 1° Drive
Thru Solidário do Terceiro Setor nos dias 25 e 26 de julho,
das 9h às 17h, com a missão de
levar ajuda para centenas de famílias atendidas por cada uma
das organizações.
Para ajudar basta doar ali-

mentos não-perecíveis, fraldas,
produtos de higiene e limpeza
sem sair do carro em qualquer
um dos seguintes pontos de
arrecadação: Tenda da Saúde
(Bosque Maia); Lago dos Patos
(ao lado do Teatro Nelson Rodrigues) e EPG Zulma Castanheira
(avenida Odair Santaneli, 1000
- Parque Cecap). Mais informações Fabio (11) 94731-6176 e Ricardo - (11) 98096-9350.

Prefeitura alerta que inscrições para habitacional
de interesse social podem ser feitas pela internet
sob efeito de bebidas e drogas.
Com o início da pandemia
do novo coronavírus, em março, as operações foram suspensas, mas agora deverão ser
retomadas com a abertura gradual das atividades de bares e
restaurantes na cidade.
As blitze são realizadas

com a participação das polícias Rodoviária Federal,
Rodoviária Estadual, Militar
e Civil, da Guarda Civil Municipal (GCM) e agentes da
Secretaria de Transportes e
Mobilidade Urbana de Guarulhos, além da Secretaria
Municipal da Saúde.

Projeto ‘Cuidando’ apresenta resultados
com horta no Serviço de Acolhimento

DA REDAÇÃO - Um grupo de
participantes do programa
de zeladoria social Cuidando – parceria da secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos com
a Subsecretaria de Assuntos
Institucionais – colheu pela
primeira vez nesta terça-feira
(21) alfaces hidropônicas plantadas no Serviço Institucional
de Acolhimento Adulto Masculino do Centro, localizado
na Vila das Palmeiras. Os vegetais, que foram plantados em
água com nutrientes em canos suspensos fixados em um

Grupo Conectados realizará 1º Drive
Thru Solidário do Terceiro Setor

muro por membros da equipe
e também por acolhidos, vão
servir para a alimentação dos
assistidos pelo equipamento e
também estão sendo encaminhados a outros equipamentos
da Assistência Social.
O coordenador do Serviço
de Acolhimento, Cleber Sobral
de Souza, abordou a importância da horta. “Esta foi a primeira colheita, que é um trabalho
sustentável e através dele os
assistidos resgatam a dignidade pelo trabalho. Também
trabalhamos os vínculos familiares que muitos perderam”,

afirmou o assistente social.
Lançado em fevereiro, o
programa é desenvolvido pela
instituição Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família,
que ganhou o chamamento
público. Ele oferece uma bolsa-auxílio para os participantes,
que são pessoas desempregadas e em situação de alta vulnerabilidade social inscritos
no CadÚnico (Cadastro Único
para Programas Sociais). Em
troca, os integrantes apoiam a
Secretaria de Serviços Públicos
e auxiliam em diversos serviços como varrição, pintura de
guias, poda de canteiros e jardins e roçagem.
Os participantes passaram
por capacitação e atuam junto
aos profissionais das regionais
da Prefeitura, com jornada de
seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, em regime de
CLT. O contrato é de seis meses, prorrogáveis por mais seis,
com direito a férias, 13º salário
e demais direitos.

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por
meio da Secretaria de Habitação, implantou o Sistema
de Cadastro Habitacional de
Interesse Social (SCHIS) no
ano passado e, desde então,
o morador do município que
está no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico)
do governo federal, pode se
inscrever pela internet. Para
isso, basta acessar o link https://
schis.guarulhos.sp.gov.br/login.php. A Habitação esclarece
que não está realizando inscrições para o programa Minha
Casa, Minha Vida em escolas
do município, como divulgado

erroneamente em mensagens
nas redes sociais.
O SCHIS é uma base de
dados que possibilita saber
em que condições a população
vive, como áreas de risco, locais
de escassez de moradia, entre
outras. Ele serve de apoio para
a seleção de beneficiários para
atendimento habitacional. As
pessoas que fizeram o cadastro
para o programa Minha Casa,
Minha Vida antes de outubro
de 2019 também devem se recadastrar. Mais informações
podem ser obtidas na Secretaria de Habitação pelo telefone
2088-5600.

Programa de Melhoria de Infraestrutura
recupera malha viária em rua da Vila Flórida
DA REDAÇÃO - O Programa de
Melhoria de Infraestrutura
da Prefeitura de Guarulhos finaliza nesta semana os trabalhos de recuperação da malha
viária e recapeamento na rua
Raimundo Almeida Araújo, na
Vila Flórida. A ação é desenvolvida permanentemente em todas as regiões da cidade e conta
com o gerenciamento da Secretaria de Obras.
Contratada por R$ 404,1
mil, a empresa Paupedra Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda. é responsável
pelos trabalhos que tiveram
início no dia 16 deste mês e
incluem a conservação e manutenção da malha viária e a
colocação de pavimento numa
área de 7.279,47 m², entre a ave-

nida Tiradentes e a rua Antonio
Artoni. Depois de encerrado o
recapeamento a via receberá
nova sinalização.
Por conta da pandemia da
Covid-19 todas as empresas
contratadas para a execução
das obras estão orientadas a
que seus funcionários trabalhem com os equipamentos de
segurança necessários.
FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA
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Região de Cumbica ganha Base Avançada do Samu
DA REDAÇÃO - Guarulhos passou

a contar a partir desta quarta-feira (22) com mais uma Base
Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu). Instalado nas dependências do 5º Grupamento do
Corpo de Bombeiros, na avenida Patos, 80 Cidade Satélite de
Cumbica, o serviço funcionará
com uma viatura de suporte
avançado de vida (UTI móvel)
que conta com médico, enfermeiro e motorista socorrista,
além de uma equipe do Grupo
de Motociclistas em Atendimento às Urgências (motolância) operada por enfermeiro
e auxiliar de enfermagem, o
que irá agilizar o atendimento

das vítimas de toda a região de
Cumbica e Pimentas.
O compartilhamento do espaço com o Corpo de Bombeiros já ocorreu na década passada, quando funcionou no local
uma base do Samu de suporte
básico de vida, cuja equipe é
composta somente por auxiliar de enfermagem e motorista-socorrista. A vantagem dessa parceria com a corporação é
a otimização de recursos, uma
vez que o trabalho conjunto,
embora com chamados recebidos por centrais telefônicas
diferentes (192 e 193), evita o
envio de viaturas em duplicidade para o atendimento da
mesma ocorrência.

Essa será a sétima base do
Samu na cidade e a terceira
de suporte avançado, além
da Seródio (Cidade Seródio)
e da Cavadas (Itapegica). Com
exceção desta nova em Cumbica, todas elas, incluindo a
do Adamastor (Macedo), Zoonoses (Bonsucesso), Mikail
(Parque Mikail) e Alvorada
(Parque Alvorada), também
contam com ambulâncias de
suporte básico de vida.
“A aproximação desses dois
serviços de urgência, Samu e
Corpo de Bombeiros, que sempre trabalham em parceria,
estrategicamente foi a melhor
coisa que aconteceu. Nossa expectativa agora é diminuir o

Tráfico de pessoas será tema de debate
online na próxima segunda-feira
DA REDAÇÃO - A prefeitura,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social, participa na próxima
segunda-feira (27), às 19h, de
uma discussão online sobre o
enfrentamento ao tráfico de
pessoas, que poderá ser acessada por meio do link https://
www.youtube.com/channel/
UCFQAnpb1-k99zNmHFMrSuXw. A ação faz parte das
atividades promovidas pela Associação Brasileira de Defesa da
Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad) em alusão ao Dia
Mundial de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, celebrado
em 30 de julho.
A discussão contará com a
participação da representante
do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, Andreia Rodrigues de
Castro, que abordará o tema
“Como trabalhar em rede para
fortalecer a atuação integrada
entre o governo federal, estados e municípios?”.
O Posto Avançado Humanizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos está momentaneamente fechado por
conta da pandemia de coronavírus. Em 2019, ele atendeu 36

FOTO: JOÃO NOGUEIRA/ESTADÃO

possíveis vítimas de tráfico de
pessoas, sendo 28 em situação
de exploração do trabalho, quatro casos de exploração sexual
e outros quatro não especificados. Vale lembrar que o posto
sempre prioriza o atendimento
integral às vítimas, uma vez
que a denúncia e a identificação por parte delas acontecem
raras vezes por medo de represálias.
O tráfico de pessoas, segundo o protocolo de Palermo, é
definido como “o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo
à ameaça, ao uso da força ou
a outras formas de coação, ao
rapto, à fraude, ao engano, ao

abuso de autoridade, à situação
de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos
ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que
tenha autoridade sobre outra
para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo,
a da prostituição de outrem ou
outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas
similares à escravatura, à servidão ou à remoção de órgãos”.
Desde o dia 1º de julho até
o próximo dia 30 a Asbrad realiza uma série de debates pela
internet com profissionais que
trabalham na Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
do Brasil.

FOTO: MÁRCIO LINO

tempo resposta nos atendimentos das vítimas de toda essa região”, destacou a gerente-geral
do Samu Guarulhos, Andressa
Lima José. Criado em 2005, o

Samu Guarulhos possui hoje
14 viaturas, sendo três de suporte avançado de vida e 11
de suporte básico, além de três
equipes de motolâncias.

Guarulhos mantém distribuição de leite para
os alunos da rede municipal durante pandemia
DA REDAÇÃO - Durante a pandemia do novo coronavírus,
muitos setores do município tiveram alterações em
cronogramas e no modo de
atendimento ao público. Em
Guarulhos, neste momento
o programa Leite em Casa
mantém o seu cronograma
de distribuição.
O programa, ofertado
pela Prefeitura por meio
da Secretaria de Educação,
atende a todos os alunos
matriculados nas escolas da
rede municipal e instituições
parceiras. Cada criança tem
direito a dois pacotes por
bimestre. Por exemplo, no
último mês as famílias receberam dois quilos de leite
referente aos meses de maio
e junho. Por uma questão de
logística de entrega, o cronograma de distribuição segue
bimestralmente nos próximos meses. As famílias receberão em agosto mais dois
pacotes de leite referentes
aos meses de julho e agosto,
e assim sucessivamente.
Devido à suspensão das
aulas e a medidas de distanciamento social como forma
de combate à pandemia, os
pais e responsáveis foram

orientados pelas respectivas
unidades escolares quanto às
datas para a retirada do leite
de forma organizada e segura,
a fim de evitar aglomerações.
Além disso, a Prefeitura
vem mantendo, durante todo
esse período de pandemia,
auxílio às famílias dos 121
mil alunos matriculados na
rede municipal de ensino oferecendo cestas de alimentos.
O objetivo é garantir a alimentação das crianças, uma
vez que muitas delas contam
com a merenda escolar como
a principal refeição do dia.
Ao longo desses meses
de quarentena, em que as
escolas estão fechadas, a
Secretaria de Educação disponibilizou mais de 300 mil
cestas de alimentos. A administração optou por não
repassar recursos através de
cartão como estratégia para
garantir que os alimentos
chegassem às mesas dos
seus alunos, evitando o desvio de finalidade.
Acesse o link a seguir
para conferir o cronograma
de retirada das cestas básicas
e leite dos alunos das escolas da Prefeitura: https://bit.
ly/2L0hwCm.
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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-SSP/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
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A qualiﬁcação proﬁssional
é o diferencial em tempos
de pandemia
O ano de 2020 ocasionou uma
série de reﬂexões e desaﬁos para o
cotidiano pessoal, proﬁssional e, evidentemente, para as organizações.
Situações novas sugiram e exigiram
rápidas adaptações e inovações. Situações já existentes se tornaram ainda
mais visíveis. E, novamente, as competências técnicas e comportamentais
dos proﬁssionais se mostraram de

A pandemia do novo coronavírus
impactou negativamente – dentro
e fora do País – vários negócios
suma importância para as empresas
superaram e ser fortalecerem diante
desse momento inédito e crítico.
A pandemia do novo coronavírus
impactou negativamente – dentro e
fora do País – vários negócios. Porém
ela também teve reﬂexos positivos
em outros tantos. Em qualquer uma
dessas situações um ponto é convergente: ambas precisaram que os proﬁssionais envolvidos nas atividades
gerenciais e operacionais “dessem
conta do recado”. Essas empresas precisaram do conhecimento, habilidade
e atitudes (CHA) dos seus colaboradores para ser fortalecerem e ultrapassarem essa fase de pandemia de maneira competitiva.
Essa situação é bastante evidente
no setor de logística. Sendo o elemento fundamental para a disponibilidade de materiais em todo o elo da
cadeia de suprimento, o setor demostrou, por meio do aumento acentuado
em um curto prazo de tempo das vendas online e a falta de clareza nas demandas dos consumidores em diversos mercados, que os proﬁssionais de
logística foram essenciais para reagir
rapidamente e ajustar as atividades a
ﬁm de atender a esse novo cenário altamente desaﬁador.
E eles estão “dando conta do recado”, como foi debatido em diversos

encontros com proﬁssionais da área,
entre eles o webinar internacional
promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira e The Future of
Commerce – logística, promovido
pela E-commerce Brasil, além de outras publicações referenciais do setor
(a edição de abril da Revista Logweb,
por exemplo). Todos esses debates
convergem no seguinte raciocínio:
proﬁssionais da logística foram e são
essenciais e a situação atípica exigiu
muito além dos conhecimentos técnicos que já possuem.
Assim, é notório os anseios das
empresas por proﬁssionais de logística preparados tecnicamente, socialmente e comportamentalmente. Só
assim eles poderão contribuir com a
manutenção e desenvolvimento dos
negócios em um ambiente de elevada
competitividade e incerteza, em especial durante as crises, como a atual.
A atual competitividade e incertezas ultrapassarão esse período de crise. Por exemplo: um estudo da Colliers
International aponta que a demanda
online superará a demanda por armazéns em um curtíssimo espaço de
tempo, ocasionando uma revisão instantânea nos modelos da cadeia de
suprimentos e a tentativa de aumentar sua capacidade. O que exigirá, dos
proﬁssionais da logística, alto grau de
resiliência para lidar com as inúmeras
mudanças no pós-pandemia.
Desse modo as instituições de ensino proﬁssionalizante, seja em nível
técnico, graduação, lato sensu ou stricto sensu, exercem papel fundamental,
uma vez que são elas que qualiﬁcam
os proﬁssionais que estarão disponíveis no mercado de trabalho. E essa
qualiﬁcação devem ir além da formação tradicional. Precisa abranger competências comportamentais tais como
resiliência, comunicação, sociabilidade, pensamento sistêmico e resolução
de problemas, entre várias outras. Ou
seja, as competências técnicas devem
serem acompanhadas das competências comportamentais.
Para obter sucesso em qualiﬁcar
seus estudantes com essas características é necessário que as empresas participem cada vez mais do ambiente acadêmico para fornecer aos estudantes a
oportunidade de vivenciar e sentir na
prática os desaﬁos empresariais.
Portanto, a aproximação das empresas e de seus experientes proﬁssionais com as instituições de ensino
- e vice-versa - é prática que deve ser
incentivada, pois os resultados são benéﬁcos tanto para o ambiente acadêmico como para o corporativo.
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Receba nossa edição
online no seu celular

SALVE NOSSO NÚMERO E
MANDE UMA MENSAGEM VIA
WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

dos leitores de jornal
impresso da cidade
leem a

jornalfolhametro

folhametropolitanagru
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Canal Disney Junior estreia a animação ‘Mira’
FOTO: DIVULGAÇÃO
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(?) imateriais: os
"produtos" do setor Atenuador
de serviços (Econ.) Ornato
estereotipadamente feminino

Necessi- Peça do
tados
amorteRecorte cedor do
litorâneo automóvel

Base do
crime de
calúnia
(Jur.)

(?) Vargas:
durou de
1930 a
1945 (BR)
Altar-(?):
o principal da
catedral

Honesto
e sincero
(?)-metragem:
filme com
menor
duração

Comando
que fecha
o aplicativo
(Inform.)

Indiferentes às
regras
éticas
Sem conteúdo (fem.)
Guardiã
de órfãos

A décima
segunda
letra
grega
Fruto que
simboliza
Nova York

pela rainha. Para resolver
os mais incríveis casos que
aparecem, a menina contará
com a ajuda de personagens
importantes, como o seu
amigo, o príncipe Neel, a sua
criativa prima Priya e os engraçados mangustos Mikku
e Chikku (os mangustos são
animais típicos da Ásia).
Como crianças pequenas
geralmente não têm paciência para ficar paradas por
muito tempo em frente da
tela, a animação já sai na

frente com seus episódios
curtos, de 11 minutinhos.
Além das aventuras de Mira
e seus amigos, a animação
retrata um pouco da tradição e dos costumes do sul
da Ásia, como as danças, comidas e vestimentas.
Na parte musical, a animação combina estilos característicos da região, desde o
que se produz em Bollywood,
a indústria de cinema indiano, com gêneros como pop,
música clássica e folclórica.

Desgastado (pop.)
Medida
agrária
igual a
100 m2
Um dos
filhos de
Gade
(Bíblia)
Mar, em
francês
São Paulo
(sigla)

Apresentador do
''Brasil
Urgente''
Político da
Câmara
Alta
Órgão que
produz os
linfócitos
T (Anat.)
Tipo de
pizza
recheada
como um
pastel

(?)
Guinness,
ator
britânico
Roentgen
(símbolo)
Posição do
basquete

Continente
onde ocorrem as
monções
Planta
de xampus
Embalagem
reciclável

(?)-tse,
filósofo
Sétima nota musical
O "reino"
de Tarzan
(Lit.)

Praias (?): sofrem
grande influência
das marés

BANCO

HORÓSCOPO

Amarrada
A (?): de
modo semelhante

Filho, em
inglês
Gesto de
saudação

3/eri — esc — mer — son. 4/timo. 7/calzone. 10/dissipador.

47

Solução

ESCORPIÃO: Com as pessoas do signo de Touro irá
provar que é uma grande e verdadeira alma cheia de
intensidade neste momento.

GÊMEOS: A grande habilidade que você possui para
imperar neste momento será melhor esclarecida neste
momento.

SAGITÁRIO: Você poderá atirar-se em uma aventura ou
agir de forma comedida, mas não poderá fazer as duas
coisas ao mesmo tempo.

CÂNCER: Não deixe que as coisas atrapalhem a sua vida
em um nível muito além do suportável neste momento.
Mantenha as energias e fluídos do planeta Vênus longe.

CAPRICÓRNIO: Tentar se garantir neste momento fará
você ter a chave do sucesso e do coração de alguém.
Sentirá que a Lua será uma boa e grande amiga.

LEÃO: Terá uma fraca imaginação neste dia, mas poderá
também agir com a razão em determinados momentos
neste dia.

AQUÁRIO: Tende a alternar em algo tranquilo e ao
mesmo tempo muito agitado, mas poderá mudar esse
quadro com uma atuação mais firme.

VIRGEM: Os movimentos que estão tentando te favorecer neste momento farão você realizar coisas novas por
causa do planeta Mercúrio.

PEIXES: Todo o seu carinho não estará mais tão amável
neste momento, precisará continuar com uma atitude
menos severa.
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TOURO: As questões materiais não poderão ficar conectada de forma destemida para ir além no momento. Uma
grande e forte interferência virá do planeta Plutão.
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LIBRA: Não apresentará nenhuma característica que
possa inspirar uma inovação na sua vida atualmente. De
Vênus tudo poderá agir de uma maneira diferente.
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ÁRIES: Os teus atos estarão agora condicionados questões mais impositivas e claras neste momento. Não terá
facilidade para entender tudo.
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DA REDAÇÃO - A animação
Mira, a Detetive do Reino,
que é destinada aos pequenos
em idade pré-escolar, na faixa
de 2 a 7 anos, que será exibida
de segunda-feira a sexta-feira,
sempre às 19h15. A série estreou na segunda-feira (20) no
canal Disney Junior.
A história é ambientada na Índia, na fictícia e
mágica Jalpur. Mira é uma
garotinha muito esperta e
observadora e, por isso mesmo, é nomeada detetive real

Antigo
cargo de
Roberto
Minczuk
na OSB
Abertura
impensável
na veste
tradicional
da muçulmana
Sacudir
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Netflix divulga ranking de séries mais assistidas Performance artística leva espectadores
FOTO: DIVULGAÇÃO

A Netﬂix divulgou uma lista com as séries
da plataforma mais assistidas. Entre os nomes, há produções de ﬁcção, documentários e Realities.
A lista foi dividida em duas
partes. A primeira contém séries que foram assistidas por
pelo menos dois minutos. São
elas, The Witcher, La Casa de
Papel, Tiger King, Você, Brincando com Fogo, Eu Nunca...,
Space Force, Jogo de Lava,
Criando Dion, Casamento às
Cegas, Ozark e The Crown. A
segunda classiﬁcação traz produções vistas pelos espectadores por pelo menos 70%. No
top 3 ﬁcaram Stranger Things, The Umbrella Academy e
La Casa de Papel.
DA REDAÇÃO -

Confira o ranking
01º: Stranger Things
02º: The Umbrella Academy
03º: La Casa de Papel
04º: Você
05º: Sex Education

06º: Nosso Planeta
07º: Inacreditável
08º: Disque Amiga para Matar
09º: Olhos que Condenam
10º: Elite

Casa de Cultura São Rafael estreia encontros virtuais ao vivo nesta sexta
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira (24), às 20h, a prefeitura, por meio da Secretaria de
Cultura e da Casa de Cultura
Popular São Rafael, estreia
A Casa Mostra, encontros
virtuais ao vivo com artistas
de Guarulhos das mais diferentes linguagens culturais.
O evento é veiculado pela
fanpage da Casa São Rafael no Facebook (www.facebook.com/110064697448584/
posts/110077874113933/).
O encontro desta semana
conta com show do músico
Humberto Sagawa, que de-

dica seu repertório a diversos estilos musicais, dentre
as quais canções românticas,
temas orientais e música brasileira, passando também por
rock, samba e sertanejo. Sagawa tem realizado inúmeros
trabalhos voluntários de apresentação gratuita para diversos públicos e comunidades
de Guarulhos, promovendo
ações sociais e disseminando
a cultura musical pela cidade.
Para mais informações sobre
eventos culturais online acesse
https://www.guarulhos.
sp.gov.br/agendacultural.

a uma visita virtual à casa de um artista
DA REDAÇÃO - Fazer o espectador se sentir parte de uma
performance em meio a um
contexto de visita virtual à
casa de um artista. Nesta
quinta-feira (23) e 30 de julho,
6 e 11 de agosto, Guarulhos
recebe O Vórtice, instalação
imersiva virtual, em uma iniciativa da Secretaria de Cultura de São Paulo, realizada
através do Proac e que conta
com o apoio cultural da prefeitura para manter a circulação de eventos virtuais de diferentes segmentos artísticos
na cidade neste período de
distanciamento social. A classiﬁcação é livre.
No contexto da Covid-19
e do isolamento social, o trabalho se apresenta enquanto
metáfora da visita. O público vai poder acessar, por
meio de dispositivos móveis
ou computadores, o ambiente da casa do artista Vicente
Martos. A cada semana será
aberto um novo cômodo:
nesta quinta-feira, a cozinha; dia 30, o quintal; dia
6, a sala; e dia 11, o quarto.
Em cada cômodo, uma nova
performance exclusiva, que
estetiza o corpo e a sua relação com o lugar, a casa e as
memórias de infância.
No dia 13 de agosto acontece o lançamento do ﬁlme
Vórtice-Córtex, com direção
de Ego Sum Frank e foto-

graﬁa de Luciana Ramin. A
instalação imersiva O Vórtice
estará disponível por intermédio do link www.vicentemartos.com/ovortice. Além
da página em que o projeto
se hospeda, o público poderá
conferir a performance pelo
Instagram @ovortice_ (www.
instagram.com/ovortice_/).
No dia 18 de agosto, às
17h, acontece a oﬁcina Apagamentos Urbanos: Imagens
da Memória na Cidade de
Guarulhos. A oﬁcina pretende instaurar um exercício de
memória nos participantes,
que serão desaﬁados a reunir
material fotográﬁco a partir
dos próprios arquivos para
descrever um imaginário
urbano da cidade de Guarulhos em outros tempos. Não
apenas a cidade passa por
inúmeras mudanças, mas a
própria relação com a fotograﬁa vai se tornando diferente nesse momento. A ideia
da oﬁcina é criar um mural
coletivo para compartilhar
histórias a partir de imagens
de arquivos particulares. A
oﬁcina virtual tem duração
de 60 minutos e será realizada pelo Google Meet. Para
se inscrever os interessados
deverão enviar e-mail para
vicente.martos@gmail.com
informando nome completo
e idade. As vagas são limitadas a 20 participantes.

CLASSIFICADOS
EMPREGOS
Precisa-se
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 ﬁca
próx: ao terminal São João e
interessados deverão residir
próximo pois não pagamos
condução. Whatsapp: Edson
(11)99910-2487

IMÓVEIS
Vende-se
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
130 Mil, particular. F.: 979594649
CASA VILA BARROS
4 Dorms., 1 vaga de gar.,
R$350 mil, aceita permuta a
negóciar. F.: 2407-4094

APARTAMENTO
3 DORMITÓRIOS
(OPORTUNIDADE)

R$270.000,00 (QUITADO)
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

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

APARTAMENTO
2 DORMITÓRIOS
(OPORTUNIDADE)
R$250.000,00 (QUITADO)

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

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

Sítios e Chácaras
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

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

Compra
Vende
Conserta
Moedas,
Cédulas,
Ouro, Prata.
3255-2272

99986-8823

espinely@espinely.com.br

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

SERVIÇOS
Relax
SATICO JAPA
22a., Linda e ﬁtness. F.:
95340-8200 what (aceito
picpay)
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
KAKAU MASSAGEM
Morena fogosa. Local
discreto. Atendo só. F: 964141996 (Whats)

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

Gast ronomia

Toda

6ª
Feira
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Fondue The Fire
QUEIJO
Acompanha
tiras de ﬁlet mignon,
coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

por R$

89,90

As duas o
fertas
por R$
,90
(serve du
as pessoa
s)

120

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

por R$

59,90

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos

(11) 2447-1582

