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

Lobinha nascida no Zoológico de 
Guarulhos completa um mês de vida

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

diplomática ao Maralto, em uma suposta 
proposta de paz.

Na trama, o Brasil pós-apocalíptico 
concentra uma população miserável que 
reside no Continente. Todos os anos, 
centenas de jovens fazem uma série de 
provas coletivas e individuais. Os 3% 
aprovados ganham o direito a uma vida 
no Maralto - única parte do País que ain-
da conserva recursos naturais.

2002, o Banco do Brasil (BB) comunica que o 
Sr. Rubem de Freitas Novaes entregou ao Exmo. 
Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolso-
naro e ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo 
Roberto Nunes Guedes, pedido de renúncia ao 
cargo de presidente do BB, com efeitos a partir 
de agosto, em data a ser definida e oportuna-
mente comunicada ao mercado, entendendo 
que a Companhia precisa de renovação para 
enfrentar os momentos futuros de muitas ino-
vações no sistema bancário”, diz o comunicado.

A primeira série brasileira original da 
Netflix está para chegar ao fim. A pla-
taforma divulgou nesta quinta-feira, 23, 
o trailer da quarta e última temporada 
de 3%, que estreia no dia 14 de agosto. 
Agora, Maralto e Continente devem se 
enfrentar em um vídeo cheio de ações e 
lágrimas. De acordo com sinopse libera-
da pela Netflix, os integrantes da Con-
cha serão convidados para uma visita 

Os artesãos da Feira da Economia So-
lidária ganharam nesta quinta-feira (24) 
mais um espaço dentro do Internacional 
Shopping, agora no segundo piso. No es-
paço, de 37 m², serão comercializados ar-
tesanatos, acessórios diversos, enfeites e 
utilidades para a casa como panos de prato 
e mochilas, entre outros produtos confec-
cionados em crochê, tricô, madeira e pneu, 
todos a preços populares. 

Além disso, nessa nova área os arte-
sãos também irão oferecer oficinas para 
quaisquer pessoas que tenham vontade 

O presidente do Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, entregou seu pedido de demissão ao 
presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. A informação foi divulga-
da em fato relevante do banco. O documento 
também diz que Bolsonaro já aceitou o pedido 
de Rubens e que deve indicar outro nome para 
comandar o banco público.

“Em conformidade com o § 4º do art. 157 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com 
a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 

Quarta e última temporada de ‘3%’ estreia no dia 14 de agosto

Economia Solidária ganha mais um espaço no Internacional Shopping

Presidente do BB entregou pedido de renúncia a Guedes e Bolsonaro

de aprender como trabalhar com EVA, bor-
dado, fuxico, crochê, entre outras. Para as 
oficinas será cobrado apenas o valor dos 
materiais, que gira em torno de R$ 5 a R$ 
15. Para participar é possível se inscrever di-
retamente na loja. O espaço, que funciona-
rá de segunda-feira a domingo, das 15h às 
21h, foi adaptado para seguir as orientações 
de segurança e higienização determinadas 
pelo município, como a disponibilização de 
álcool em gel 70% e uso de máscara pelos 
atendentes. Os clientes apenas serão aten-
didos se estiverem fazendo uso de máscara. 

O Zoológico de Guaru-
lhos está em festa. Neste 
sábado (25) a filhote fê-
mea de lobo-guará nasci-
da do parque completa um 
mês de vida. Glória, como 
foi batizada pela equipe do 
zoo, mais que triplicou de 
tamanho, passando de 330 
gramas a 1,72 kg, e segue 
crescendo saudável sob o 
cuidado intensivo de diver-
sos profissionais, já que foi 
rejeitada pela mãe.

De acordo com Fernan-
da Magalhães, diretora do 
Zoo, a equipe está se re-
vezando para dar conta de 
alimentar o animalzinho. 
“São duas mamadeiras de 
50 ml de leite específico 
para aleitamento canino a 
cada quatro horas, inclusi-
ve durante a noite, e hoje 
introduzimos a papinha 
de desmame, então temos 
que nos revezar para con-
seguir atendê-la”, explica 
Fernanda, que acredita 
que a rejeição tenha ocor-
rido por conta da “inexpe-
riência” da loba Kiara dian-
te de sua primeira cria.

Ainda de acordo com 
Fernanda, o nascimento da 
lobinha, cuja espécie figura 
na lista de animais em risco 
de extinção, reafirma a im-
portância do trabalho dos 
zoológicos para preser-
vação da biodiversidade. 
“Cada filhote de um ani-
mal ameaçado representa 
uma esperança de sobrevi-
vência para a espécie, por 
isso empenhamos todos 
os esforços para propiciar 
as condições de reprodu-
ção aos adultos. No caso 
dos lobos-guará, ofere-
cemos um amplo recinto 
com bastante vegetação 
e alimentação que oferece 
todos os nutrientes que os 
animais encontrariam em 
seu hábitat natural”, finali-
za a diretora.

O zoológico está tem-
porariamente fechado de-
vido à pandemia de Co-
vid-19, mas os animais e a 
rotina do local podem ser 
conhecidos nas páginas do 
parque no Facebook (Zoo-
lógico de Guarulhos) e no 
Instagram (zooguarulhos).

Sábado e domingo, 25 e 26 de julho de 2020
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Guti anuncia consulta pública 
sobre retorno presencial das aulas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  O prefeito Guti, ao 
lado do secretário de Educação, 
Paulo Cesar Matheus da Silva, 
anunciou nesta sexta-feira (24), 
durante live nas redes sociais, a 
abertura de uma consulta pú-
blica para que os pais opinem 
sobre o retorno presencial das 
aulas na rede municipal. Além 
disso, o prefeito prorrogou até 
o dia 31 de agosto a suspensão 
das aulas na cidade.

“Isso não quer dizer que 
em 01º de setembro terá aula. 
Por isso, fizemos essa consulta 
pública para saber quem é a 
favor ou não do retorno ainda 
neste ano, para que tenhamos 
esses números”, disse Guti.

Segundo o secretário de 
Educação, são três perguntas 
disponíveis no portal http://
portaleducacao.guarulhos.
sp.gov.br/siseduc/. “Queremos 
saber se a pessoa é favorável 
ao retorno das aulas ainda nes-

Letalidade da covid-19 fica abaixo 
de 7% e cura sobe para 89,23%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos 
encerra a semana com a 
melhora de dois indicado-
res da covid-19. Nesta sex-
ta-feira (24) a taxa de leta-
lidade da doença caiu para 
6,97% na cidade e o índice 
de cura subiu para 89,23%, 
apontando para mais de 
13 mil pessoas recupera-
das do novo coronavírus 
no município do total de 
14.754 casos confirmados 
até o momento.

Novamente nesta sexta-
-feira a Secretaria da Saúde 
recebeu a confirmação de 
vários óbitos de meses an-
teriores que estavam sob 
investigação: um de abril, 
nove de maio, nove de ju-
nho e 12 de julho, sendo 18 
do sexo feminino e 13 do 
masculino. Nove deles fo-
ram de idosos com 80 anos 
ou mais, sete naqueles com 

70 a 79 anos, 11 entre 60 
e 69 anos, um em adul-
tos de 50 a 59 anos e três 
na faixa etária de 40 a 49 
anos. Com isso, o número 
de mortes pelo novo coro-
navírus na cidade chegou 
a 1.029, além de outras 20 
que ainda estão sendo in-
vestigadas.

Já a taxa de ocupação 
de leitos covid-19 aumen-
tou nesta sexta-feira, fi-
cando em 75,6% com re-
lação às UTIs e em 70,3% 
no que se refere às enfer-
marias. Em contraparti-
da, mais três pacientes 
tiveram alta nesta data do 
Hospital de Campanha 
do Centro de Combate ao 
Coronavírus, onde uma 
pessoa foi a óbito e 54 per-
manecem internadas, sen-
do 19 nas UTIs e 35 nas 
enfermarias.

te ano; se for favorável tem os 
meses e na possibilidade do re-
torno se enviaria o seu filho”, 
destacou Silva que explicou 
que o grupo de trabalho insti-
tuído pela pasta vem constan-
temente ouvindo a opinião de 
especialistas, inclusive de ou-
tros países, para tomar a me-
lhor decisão.

Além disso, o prefeito in-

formou que a partir de segun-
da-feira (27) as empresas de-
verão disponibilizar 100% da 
frota de ônibus na cidade. “A 
frota subirá de 75% para 100% 
para garantir mais segurança 
aos usuários contra o corona-
vírus, inclusive aos idosos que 
desde esta sexta já estão com 
a gratuidade nos horários de 
pico”, disse.

FOTO: MAURÍCIO BURIM
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Portal da Prefeitura disponibiliza horários 
e itinerários de 108 linhas municipais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para que o usu-
ário do transporte público de 
Guarulhos tenha acesso mais 
fácil aos horários de partida e 
chegada das linhas de ônibus 
que precisa utilizar, a Secre-
taria de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU) criou o 
serviço Linhas de Ônibus em 
Operação online no link www.
guarulhos.sp.gov.br/linhas-de-
-onibus-em-operacao.

Nesse endereço no site da 
Prefeitura podem ser pesquisa-
das 108 linhas municipais, com 
itinerário completo, horários de 

partida nos dois sentidos, além 
do intervalo entre uma saída e 
outra para facilitar a vida dos 
passageiros. Neste período da 
pandemia de covid-19 as infor-
mações são atualizadas quase 
que diariamente.

Para consultar o serviço bas-
ta clicar em www.guarulhos.
sp.gov.br/linhas-de-onibus-
-em-operacao e conferir qual é 
aquela que melhor serve para 
o seu percurso. As linhas estão 
disponibilizadas por número e 
também pelos nomes dos bair-
ros em arquivos PDF.

Rua da Vila Flórida recebe obras de recapeamento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio do programa de me-
lhoria de infraestrutura da 
cidade, está executando o re-
capeamento asfáltico na rua 
Faustino Siqueira Franco, na 
Vila Flórida. As intervenções 
tiveram início no último dia 
17 e deverão ser finalizadas 
nos próximos dias.

A empresa Paupedra Pe-
dreiras, Pavimentações e 
Construções Ltda. realiza a re-
cuperação da malha viária e o 
recapeamento da via entre as 

ruas Faustino Siqueira Franco 
e Antonio Artoni, numa área 
de mais de 5,1 mil m² ao custo 
de R$ 283,6 mil. 

Coordenado pela Secreta-
ria de Obras, o programa de 
melhoria de infraestrutura 
promove o recapeamento e pa-
vimentação de diferentes vias 
de toda a cidade. Alguns traba-
lhos são executados durante a 
noite, quando o fluxo de veícu-
los é menor e permite desen-
volver com mais segurança as 
intervenções.

Guarulhos dividirá atendimentos de saúde entre demanda reprimida e novas consultas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o dia 8 do 
mês passado as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS) e serviços 
de especialidades de Guaru-
lhos retomaram a assistência 
à população com apenas 50% 
de sua capacidade para evitar 
aglomerações, convocando so-
mente quem teve procedimen-
to desmarcado por conta da 
pandemia. A partir desta se-

gunda-feira (27) 25% das agen-
das ficarão reservadas para 
atender a demanda reprimida 
dos meses anteriores e 25% 
serão abertas para a marcação 
de novas consultas.

Trata-se de uma retomada 
gradual, de acordo com as dire-
trizes do Ministério da Saúde, 
e, portanto, com volume insu-
ficiente para atender toda a de-

Pacientes que 
estavam agendados

Os pacientes que tiveram 
consultas procedimentos des-
marcados durante a pandemia 
serão convocados por telefone. 
Portanto, não precisam pro-
curar as unidades espontane-
amente para a remarcação, 
exceto se houve mudança de 
endereço ou telefone, pois nes-
te caso a UBS não conseguirá 
localizá-los por conta dos da-
dos desatualizados.

Novos agendamentos
Para novos atendimentos, a pessoa poderá fazer o agenda-

mento pelo Aplicativo Saúde Guarulhos ou presencialmente, 
lembrando que todos devem utilizar máscaras, evitando levar 
consigo acompanhante, já que a entrada nos serviços de saúde 
será restrita a fim de garantir o distanciamento adequado.

Outra recomendação é para comparecer aos serviços de saú-
de no horário agendado, não havendo necessidade de chegar an-
tecipadamente. Além disso, a secretaria orienta os usuários para 
reagendarem o procedimento se estiverem com síndrome gripal 
no dia da consulta.

manda. Por isso, a diretora de 
Assistência Integral à Saúde de 
Guarulhos, Elisângela Arantes 
de Souza, pede a compreensão 
e colaboração da população. 
Segundo ela, além da retoma-
da com capacidade reduzida à 
metade para garantir o distan-
ciamento das pessoas e o fluxo 
adequado dentro das unidades 

como forma de prevenção ao 
coronavírus, a rede ainda está 
com muitos profissionais afas-
tados por conta da pandemia.

Já o coordenador da Aten-
ção Básica de Guarulhos, Pau-
lo Alexandre de Moraes, faz 
um apelo para que a popu-
lação não falte às consultas. 
“Quando um paciente falta 

no dia da consulta ele perde 
a vez, tira a oportunidade de 
outro que precisa e, além dis-
so, vai precisar remarcá-la em 
outra data. Ou seja, quando 
ele falta, está ocupando três 
vagas”, explica.

Fixação de cartazes sobre violência contra o idoso 
em ônibus e repartições públicas será obrigatória
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
assinou nesta quinta-feira (23) 
a lei 7.849/2020, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade de afixar 
cartazes com a frase “Desres-
peitar, negligenciar ou prejudi-
car idosos é crime” em ônibus, 
repartições públicas munici-
pais, postos e unidades básicas 
de saúde, hospitais, CEUs, uni-
dades do Fácil e bancos. A pu-
blicação da lei acontece no Diá-
rio Oficial desta sexta-feira (24).

Para Guti, trata-se de um 
passo importante para que a 
população se conscientize so-
bre os direitos dos idosos, que 
somam em Guarulhos atual-
mente mais de 160 mil pessoas, 
de acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). “Todos nós temos 
de respeitar e proteger a digni-
dade da pessoa idosa. Além de 
uma responsabilidade de cada 
um, isso está especificado no 
Estatuto do Idoso, sendo que 
qualquer descumprimento nes-
se sentido será punido por lei”, 
comentou. 

A prefeitura lançou em abril 
deste ano a Cartilha dos Direi-
tos da Pessoa Idosa. O docu-

mento, que pode ser conferido 
no link https://bit.ly/2y6jdLL, 
foi elaborado pela Secretaria de 
Direitos Humanos (SDH) e traz 
informações sobre a responsa-
bilidade que todas as pessoas 
têm para com a pessoa idosa, 
além de informações sobre o 
Estatuto do Idoso. 

Toda pessoa idosa deve ter 
direito a saúde, cultura, lazer, 
moradia digna, transporte, 
atendimento preferencial, en-

tre outros. Dentre os idosos é 
assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, 
atendendo-se suas necessida-
des sempre preferencialmente 
em relação aos demais idosos.

Os casos de suspeita ou con-
firmação de violência praticada 
contra pessoas idosas deverão 
ser comunicados a órgãos como 
o Disk 100 (Disque Direitos Hu-
manos) ou à Polícia Militar pelo 
telefone 190. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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São Paulo adia carnaval e cancela 
Parada LGBTQI+ e Marcha Para Jesus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, anunciou 
nesta sexta-feira (24) o adia-
mento do carnaval e o cancela-
mento de eventos tradicionais, 
como a Marcha para Jesus e a 
Parada LGBTQI+, por causa da 
pandemia do coronavírus.  

A nova data para o carnaval 
ainda não foi definida. O pre-
feito informou que os festejos 
só deverão ocorrer a partir de 
maio, evitando o mês de junho 
para não coincidir com as fes-
tas de São João, muito concor-
ridas no Nordeste do país. As 
datas mais prováveis para o 
carnaval seriam o fim de maio 
ou o início de julho.

“Batemos o martelo e es-
tamos adiando o carnaval do 
ano que vem. Tanto as escolas 
de samba quanto os blocos 

carnavalescos entenderam a 
inviabilidade de realização do 
carnaval em fevereiro do ano 
que vem”, disse o prefeito.

O adiamento dos desfiles e 
demais festejos carnavalescos 
vale para todo o estado.

Segundo Covas, no ano 

passado, o carnaval atraiu 120 
mil pessoas para o sambódro-
mo paulistano, gerando R$ 
227 milhões para a prefeitura. 
Já o carnaval de rua juntou, 
durante três fins de semana, 
15 milhões de pessoas, geran-
do R$ 2,75 bilhões.

São Silvestre e Fórmula 1
A realização de outro evento tradicional no calendário paulistano, a Corrida São Silvestre, 

disputada no último dia do ano, ainda está sendo analisada. De acordo com Covas, a prefeitura 
já entrou em contato com os organizadores para avaliar se a prova será adiada ou cancelada.

Nesta sexta-feira, foi anunciado o cancelamento do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, 
que é realizado desde 1973 no Autódromo de Interlagos. A prova é disputada de forma inin-
terrupta desde 1990.

Marcha para Jesus e Parada LGBTQI+
O prefeito anunciou tam-

bém, após acordo com orga-
nizadores, o cancelamento 
de dois grandes eventos da 
capital: a Marcha para Jesus 
e a Parada LGBTQI+.

Marcada inicialmente 
para 13 de junho, a Marcha 
para Jesus foi adiada para 2 
de novembro. No entanto, 
por causa da pandemia, os 
organizadores decidiram 

cancelar o evento deste ano. 
No ano passado, a marcha 
atraiu 3 milhões de pessoas 
e gerou R$ 217 milhões para 
a prefeitura. Nos próximos 
dias, os organizadores vão 
apresentar à prefeitura outro 
formato para realização da 
marcha, que não será presen-
cial, informou o prefeito.

Já a tradicional Parada 
LGBTQI+, que seria realizada 

no dia 14 de junho, ocorreu 
de forma virtual. Os organi-
zadores haviam, inicialmen-
te, adiado o evento para 29 
de novembro, mas, também 
por causa da pandemia, op-
taram pelo cancelamento. 
No ano passado, a parada 
atraiu 3 milhões de pessoas 
e gerou para a prefeitura be-
nefício econômico de R$ 404 
milhões.

FOTO: MARCELLO FIM/ESTADÃO

Operação da GCM e da PRF contra rachas 
notifica motoristas e apreende veículos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma operação 
conjunta da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Guarulhos e 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) contra corridas ilegais 
(rachas) resultou na apreen-
são e remoção de sete veículos 
para o pátio da PRF e na autu-
ação e notificação de motoris-
tas na noite desta quinta-feira 
(23) às margens da rodovia 
Presidente Dutra, no bairro 
Cidade Aracília.

Na oportunidade foram 
lavrados 27 autos de infração 
de trânsito e quatro motoristas 
foram notificados para corrigi-
rem outras irregularidades que 
não exigiam a apreensão do ve-
ículo. Foi lavrada também uma 
ocorrência criminal para um 
motorista que foi flagrado di-
rigindo com a CNH suspensa. 
Ele foi liberado após se compro-
meter a comparecer perante o 
juiz quando intimado.

O prefeito Guti, o secretário 
para Assuntos de Segurança 
Pública, Marcio Pontes, e o ins-
petor da PRF Tiago Santana se 
reuniram no Posto Avançado 
da PRF para falar da importân-
cia da operação integrada. O 
prefeito elogiou a operação con-
junta para combater os rachas 
que estão se proliferando pela 
cidade e colocando em risco 
a vida das pessoas. “Num mo-
mento como este de pandemia, 
em que as pessoas precisam fi-
car em casa, elas querem fazer 
racha, não dá para entender 
isso. Tem que ter consciência, a 
vida sempre vem primeiro. Lu-
gar de correr é no autódromo e 
não nas ruas”, salientou Guti.

Os veículos recolhidos 
apresentavam irregularida-
des no licenciamento anual e 

adaptações na estrutura me-
cânica, comprometendo sua 
segurança. Segundo resolu-
ção do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), para alte-
rar características do veículo é 
necessária autorização do De-
partamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran) com 
certificação do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

O secretário Pontes expli-
cou que essas ações são feitas 
para garantir a vida. “Vários 
acidentes ocorrem em virtude 
das ações impensadas dessas 
pessoas que usam a via pública 
para fazer rachas, colocando a 
vida das pessoas em risco”.

Já o inspetor da PRF Tiago 
Santana destacou que a inte-
gração entre as forças de se-
gurança é muito importante e 
quem ganha com essa ação é a 
sociedade como um todo.

A operação ocorreu após o 
serviço de inteligência apon-
tar que eram realizadas cor-
ridas ilegais às quintas-feiras 
no local. Os motoristas im-
prudentes dirigiam perigosa-
mente em alta velocidade às 
margens da rodovia.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Doria anuncia novo período de quarentena no estado até 10 de agosto
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governa-
dor de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), anunciou nesta 
sexta-feira (24), mais um 
período de quarentena no 
Estado, em razão da pande-
mia no novo coronavírus. 
Apesar da reabertura gra-

dual da economia que vem 
sendo feita dentro do Plano 
São Paulo, o novo período, 
que é o oitavo desde que a 
pandemia levou as pessoas 
ao isolamento social, vai 
de 27 de julho ao dia 10 de 
agosto.

Na coletiva em que 
anunciou o novo período de 
quarentena em São Paulo, 
Doria voltou a reiterar a ne-
cessidade das pessoas usa-
rem máscaras e tomarem 
os cuidados necessários de 
distanciamento social.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) EDMUN-
DO MARTINS DOS SANTOS, , CNPJ 12.226.135/0001-59, que lhes foi proposta uma ação de 
PROCEDIMENTO COMUM por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TURMALINA I, 
objetivando a condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais, referente ao 
contrato entabulado com o Autor, perfazendo a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) 
acrescida de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até a satisfação 
da obrigação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontran-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,que �uirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, a�xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 24 de julho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO

Sábado e domingo, 25 e 26 de julho de 2020
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Os percentuais mínimos de contratação 
de conteúdo local, bens e serviços 
adquiridos no país, foram reduzidos em 
287 contratos de exploração e produção 
de petróleo a partir da Resolução nº 726 
de 2018, da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O 
balanço foi divulgado nesta terça-feira (22) 
pela agência, que informou que a redução 
ocorreu em 70% dos contratos que eram 
elegíveis para a mudança.  A resolução 
permitiu que as empresas que firmaram os 
contratos para explorar e produzir óleo e gás 
nos campos solicitassem, até 11 de abril de 
2018, a redução da obrigação de adquirir 
bens e serviços no Brasil. A Petrobras fez 
34% das solicitações. Outras empresas 
que se destacaram foram a Petra (8%) e a 
Imetame (6%).

Pesquisa realizada pelo Instituto 
Fecomercio de Pesquisas e Análises (IFec 
RJ) entre os dias 13 e 15 de julho, com 
participação de 414 consumidores do estado 
do Rio de Janeiro, apurou que cerca de 6 
milhões de fluminenses deverão presentear 
seus avôs e avós no próximo domingo (26), 
quando é comemorado o Dia dos Avós.  A 
intenção das pessoas é gastar, em média, 
R$ 113,90. Os principais presentes são 
cesta de café da manhã (18,1%), flores 
(9,4%), smartphones e tablets (6,5%), 
perfumes e cosméticos (5,6%), roupas 
(4,3%), livros e porta-retratos (3,4% cada), 
calçados, bolsas e acessórios (2,7%) e 
joias e bijuterias (0,7%). De acordo com a 
pesquisa, divulgada nesta terça-feira (22), a 
estimativa é que a data movimente em torno 
de R$ 718 milhões na economia do estado.

ANOTE

Mas foi dirigindo que também 
percebi que precisava fazer mais 
não só pela categoria

Em minhas veias correm o 
sangue de um motorista apaixo-
nado e eu não poderia deixar de 
homenagear toda essa categoria 
pelo dia 25, Dia Do Motorista. 
Lembro bem quando pude, com 
22 anos, pela primeira vez, di-
rigir um ônibus, foram várias 
emoções que eu nem saberia 
expressar-me com exatidão. Um 

misto de emoção: alegria, grati-
dão, medo e esperança. 

Muitos podem estar se per-
guntando agora porque eu senti 
medo. Senti porque sabia que a 
responsabilidade era grande: eu 
transportaria milhares de pas-
sageiros todos os dias, em situa-
ções que nem sempre eram ade-
quadas. Eram vidas que estavam 
em minhas mãos e dependiam 
de mim para ir ao trabalho, reu-
niões importantes, estudar ou se 
divertir com a família. Quanta 

responsabilidade cuidar do ir e 
vir de cada um. 

Entre os problemas que eu já 
conhecia antes mesmo de entrar 
na profissão, estava o fato que 
Guarulhos não tinha sido pro-
jetada com preferência para o 
transporte coletivo, tampouco os 
benefícios oferecidos para cada 
trabalhador eram ideais. Além 
dos motoristas de ônibus, os que 
transportavam gás; responsá-
veis pela coleta de lixo e tantos 
outros, precisam ter as suas rei-
vindicações levadas em conside-
ração, naquela época, muitas ve-
zes, não era isso que acontecia. 

Pensando nisso, acima de 
tudo que eu sentia, havia a es-
perança e vontade de mudança. 
Foi com estes sentimentos que 
me candidatei a presidente do 
sindicato da categoria, o SIN-
CORVERG. E sigo desde 2008 na 
função. Estando, neste momen-
to, licenciado.

Mas foi dirigindo que tam-
bém percebi que precisava fazer 
mais não só pela categoria, mas 
por toda a cidade. Todas essas 
pessoas precisavam de alguém 
que lutasse por elas e eu decidi, 
humildemente e com muita gar-
ra, ser esta pessoa. 

E como vereador que sou 
hoje, percebo ainda mais a im-
portância desta categoria. Neste 
dia especial não poderia deixar 
de homenagear estes guerreiros, 
homens e mulheres, que são mo-
toristas como eu. Vocês movem 
o país e agiram como verdadei-
ros heróis na pandemia. 

Parabéns para nós motoristas 
e por toda a classe trabalhadora 
eu sigo na luta!

Um país sobre 
rodas: parabéns aos 
heróis motoristas

PONTO
DE VISTA

Vereador da cidade de 
Guarulhos

MAURÍCIO BRINQUINHO
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KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 96414-
1996 (Whats)

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
MOTORISTA
C/ Experiência, que resida 
em Guarulhos  -  Carteira 
CNH  D,  Salario R$  1.602,00  
+  VT + VR  de R$ 16,00/ 
Dia Enviar  CV  P/  elaine@
renosul.com.br

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 
130 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

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ªPROMOÇÃO 

DE MASSAGEM 
VENHA FAZER SUA 

MASSAGEM

INFINITY
MASSAGEM 

9 94798-5980

CASA VILA BARROS
4 Dorms., 1 vaga de gar., 
R$350 mil, aceita permuta a 
negociar. F.: 2407-4094

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: Por mais que venha sentir calafrios por situações 
inesperadas conseguirá avaliar as situações calmamente. 
Tenha mais paciência neste momento.

TOURO: Sua tendência para dar atenção para as coisas 
materiais não será algo muito bom, afaste-se dessa ideia. 
Precisa reanimar em você as suas emoções.

GÊMEOS: Caso você não venha explorar a dinâmica na 
hora de expor as suas ideias, terá problema para alcançar 
os teus objetivos. 

CÂNCER: Deixe dentro de casa a sua marca, evite trans-
parecer desinteresse nesse campo da sua vida. Poderão 
alguns parentes reparar uma conduta diferenciada.

LEÃO: As novidades virão para você como a fonte de luz 
para a solução dos problemas emocionais. Um aquariano 
tocará o seu coração no ponto mais sensível. 

VIRGEM: Com as suas manias transparecendo de forma 
mais agressiva, os que te rodam fi caram com um alto 
nível de estresse. 

LIBRA: Sem motivação exatamente material encontrará 
respostas mais apuradas dentro de você. Essa sua busca 
passará por um caminho de fortes provações.

ESCORPIÃO: Este signo fi lho do elemento Fogo, irá 
alimentar uma chama da paixão por membro de Câncer, 
que pode confundir-se com um laço forte de amizade.

SAGITÁRIO: A melhor sugestão é você repensar todas as 
possibilidades para encarar os problemas no seu dia. Não 
é preciso preocupar com qualquer situação.

CAPRICÓRNIO: É preciso cindir os elementos que você 
precisa volver entre o trabalho e a sua relação familiar. 
Vai melhorar bastante a sua vida neste momento. 

AQUÁRIO: Não precisará das pessoas que você achava 
serem as suas guias agora, mas sim da sua força e capa-
cidade interior no momento. 

PEIXES: Sua vida encontrará um destino mais generoso 
com a sua bruta personalidade. A sapiência que o envol-
ve estará profundamente ativada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PN
IG

E

SAPATENIS
PESAGEMNT
ENTRARS

OFA
HOR

AROMAN
ORPUART

TRANSPORTE
BLITAOS
AP

ACOTEE
ORADORD

EMI
RVSGRID

DIADEMACO
AGNOO

ODOS
ATENCIOSO

ERRANTES

Calçado 
de formato

híbrido

Persona-
gem do
seriado

"Chaves"

Dispositi-
vo que

aciona a
lâmpada

Etapa da
consulta 
endocri-
nológica

Móvel do
conjunto
da sala 
de estar

(?) em fo-
co: tornar-
se nítida 

(a imagem)

Times
New (?),

fonte tipo-
gráfica

Informação
do ponteiro
pequeno

do relógio 

Filme de
Alfred

Hitchcock
(1960)

Apoio do
"mouse"
do com-
putador

Derma-
tose de
origem
fúngica

Causar
forte des-
conforto

físico

Bairro
paulistano
de colônia

italiana

Nelson
Rodri-

gues, dra-
maturgo

John (?)
Passos,
escritor
dos EUA

Filhote da
ovelha

Uma das qualidades
do bom garçom
Diz-se dos povos
como os ciganos

(?) Moore,
atriz 

Grade, em
inglês

"Pool" de
emissoras

Ponto, 
em inglês

Ósmio
(símbolo)
Gaivota
(bras.)

Arte, em
francês

Aveia, em
inglês

Embrulho
Em

direção à
frente

Fala em
 formaturas

Cidade 
do ABCD

A primei-
ra letra

Fator que
encarece
produtos 
agrope-
cuários

Nome da
8ª letra

Ramo de
videira

Sinfonia de
Beethoven

Têm prioridade em
filas de bancos e

assentos de ônibus
Ataque cardíaco

Nota do
tradutor
(abrev.)

Adir

3/art — dot — oat — pad. 4/agno — grid. 5/roman.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco



www.fmetropolitana.com.br|   Sábado e domingo, 25 e 26 de julho de 20208

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


