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

Lollapalooza online terá Paul 
McCartney, Metallica e The Cure

ACONTECE
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dos Teclados. Com duração de apro-
ximadamente 15 minutos, o vídeo traz 
nove idosos do grupo de dança cigana 
do CCI Gopoúva que declamam e inter-
pretam um texto sobre a importância e 
o papel dos avós. O texto é de autoria 
de Léa Ribeiro, funcionária da unidade 
Santa Mena do CCI. A iniciativa da Pre-
feitura, por meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência Social, faz 
parte do trabalho de acompanhamento 
a distância feito pelos 25 funcionários 
das duas unidades dos Centros de Con-
vivência do Idoso aos seus assistidos. 
Eles são contatados semanalmente por 
telefone ou WhatsApp para o fortaleci-
mento de vínculos e promoção de ativi-
dades que os estimulem a permanecer 
ativos, tranquilos e gerem bem-estar.

te para uso de uma instituição que 
há algum tempo não atendia às fina-
lidades da concessão. Dessa forma, 
outra entidade assumiu a área, mas  
por problemas com a posse do imó-
vel, a administração optou por colo-
car um serviço de utilidade pública 
no local, com a implantação de uma 
base da GCM.

No último domingo (26) foi cele-
brado o Dia dos Avós, em homena-
gem a Santa Ana e a São Joaquim, 
avós de Jesus Cristo. Guarulhos irá 
comemorar a data nesta quarta-feira 
(29) com a exibição de um vídeo, às 
15h, com moradores assistidos pe-
los Centros de Convivência do Ido-
so (CCIs) nas redes sociais Facebook 
(www.facebook.com/cci.gopouva.37 
e www.facebook.com/ccisantamena.
cci) e WhatsApp. Haverá participação 
da cantora Tânia Maya no vídeo.

A partir das 13h serão feitas lives 
chamando a turma da melhor idade 
para a exibição do vídeo, direto da 
unidade Gopoúva do Centro de Con-
vivência do Idoso, com a participação 
dos cantores Felix Manrik e Adriano 

A Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de Sao Paulo (Sabesp) 
disponibilizou novo número de What-
sApp (11) 95976-3843 para atendi-
mento aos clientes de Guarulhos. O 
número que recebia atendimento an-

Nesta segunda-feira (27) a Prefei-
tura de Guarulhos decidiu dar uma 
destinação mais adequada ao imóvel 
público localizado na praça Orobó 
(estrada da Olaria, s/nº, Jardim São 
João). O local abrigará um novo pos-
to da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a Secretaria de Justiça, o 
local tinha sido cedido anteriormen-

Centros de Convivência do Idoso festejam Dia dos Avós online nesta quarta

Sabesp disponibiliza novo número WhatsApp para atendimento aos clientes

Prefeitura implantará base da GCM na Praça Orobó, no Jardim São João

teriormente foi desativado.
Os outros canais de atendimento da 

Sabesp permanecem em operação: via 
telefones 195 e      0800 011 9911, Agên-
cia Virtual no site www.sabesp.com.br ou 
aplicativo da Sabesp para Android e IOS. 

A edição americana do 
festival Lollapalooza anunciou 
ontem a escalação do evento 
online que será realizado en-
tre a próxima quinta-feira (30), 
e o domingo (02). Paul Mc-
Cartney, Metallica, The Cure, 
Outkast, Imagine Dragons, 
Chance The Rapper e Run The 
Jewels são alguns dos artistas 
com presença confirmada na 
transmissão. Michelle Obama, 
Taylor Hawkins (baterista do 
Foo Fighters) e Perry Farrell 
(músico e fundador do festival) 
também devem aparecer no 
evento. O festival virtual será 
transmitido pelo canal oficial 
do Lollapalooza no Youtube. 

Na próxima quarta-feira 
(29), o festival divulgará a 
agenda de performances - 
por enquanto, o evento não 
mencionou quais bandas vão 
aparecer ao vivo e quais terão 
apresentações em outras edi-
ções reprisadas. Também é es-
perada a exibição de filmagens 
dos anos 1990 ainda inéditas.

Durante o fim de semana, 
o Lollapalooza vai arrecadar 
doações para três organiza-
ções americanas: Arts for Illi-
nois Relief Fund, Equal Justice 
Initiative, e When We All Vote.

Marc Geiger, outro dos 
fundadores do Lollapalooza, 

disse na semana passada 
prever shows e grandes aglo-
merações, pelo menos nos 
EUA, apenas em 2022. Em 
entrevista ao podcast do jor-
nalista musical Bob Lefsetz, 
Geiger disse que a ques-
tão dos seguros é ainda um 
grande entrave para que se 
comece a discutir novamente 
a organização de festivais.

Quando o festival america-
no foi cancelado, em junho, a 
produção, porém, se mostrava 
otimista em comemorar seu 
aniversário em 2021 “Traba-
lhamos para ter uma espeta-
cular celebração dos 30 anos 
de aniversário do Lollapalooza 
no verão de 2021, em Chica-
go”, disse um comunicado na 
ocasião.

No Brasil, o evento tam-
bém teve sua data alterada. 
Em março, foi anunciado que 
o Lollapalooza Brasil não mais 
aconteceria nos dias 3, 4 e 5 
de abril, e que seria transferido 
para o período entre 4 e 6 de 
dezembro, devido à pandemia 
do novo coronavírus. Poucos 
avanços concretos na luta con-
tra a covid-19, porém, devem 
fazer com que a edição brasi-
leira do festival também mon-
te um esquema virtual. Ainda 
não há informações oficiais. 
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Maioria dos pais é contra a volta das 
aulas presenciais em Guarulhos

Pelo terceiro dia consecutivo, taxa 
de cura da covid-19 fica em 89,2% 

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Resultado par-
cial da consulta pública 
realizada pela Secretaria 
da Educação aponta que a 
maioria dos pais é contra a 
volta das aulas presenciais 
em Guarulhos. O levanta-
mento teve início na sexta-
-feira (24) e até ontem um 
total de 34.368 pessoas par-
ticiparam revelando um re-
sultado parcial de apenas 
13% dos pais favoráveis ao 
retorno e 87% contrários.

Na sexta, o prefeito 
Guti 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, Paulo Cesar 
Matheus da Silva, são três 
perguntas disponíveis no 
portal http://portaleduca-
cao.guarulhos.sp.gov.br/
siseduc/  que os pais res-

ponderão. “Queremos sa-
ber se a pessoa é favorável 
ao retorno das aulas ainda 
neste ano; se for favorável 
tem os meses e na possibili-
dade do retorno se enviaria 
o seu filho”, destacou Silva.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com mais qua-
tro altas de pacientes graves 
de covid-19 registradas no 
Hospital de Campanha (3C-
-GRU) nesta segunda-feira 
(27), um total de 14.878 ca-
sos confirmados da doença 
até o momento e 1.048 óbi-
tos, Guarulhos mantém em 
89,2% a taxa de cura do novo 
coronavírus pelo terceiro dia 
consecutivo. Atualmente são 
mais de 13.270 pessoas recu-
peradas na cidade.

Outros 52 pacientes per-
manecem internados no 
Hospital de Campanha, 
sendo 19 em UTIs e 33 nas 
enfermarias. Nesta segunda-
-feira, tanto a taxa de ocu-
pação de leitos clínicos para 
tratamento da covid-19 no 
município como a de UTIs 
está em 70,2%. 

Mais uma vez nesta data, 
o banco de dados e-SUS VE 
do Ministério da Saúde, no 

qual são inseridas as notifi-
cações de pacientes com qua-
dro leve de covid-19, apresen-
tou instabilidade. Por isso, o 
número de pessoas curadas 
pode ser ainda maior na ci-
dade. Já o sistema de notifica-
ção de óbitos registrou mais 
14 mortes pelo novo corona-
vírus em Guarulhos, as quais 
estavam sendo investigadas, 
sendo quatro em junho e dez 
neste mês. 

Os novos óbitos inseri-
dos no Boletim Epidemio-
lógico desta segunda-feira 
são de quatro mulheres 
e dez homens. Quatro ti-
nham 80 anos ou mais, ou-
tros quatro eram da faixa 
etária de 70 a 79 anos, dois 
eram idosos de 60 a 69 
anos, três entre adultos de 
50 a 59 anos e uma pessoa 
tinha entre 40 e 49 anos. 
Outras 17 mortes seguem 
sob investigação na cidade. 
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UBS Piratininga ganha nova sede e 
dobra a capacidade de atendimento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
tregou ontem o novo prédio da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Piratininga, localizado na estra-
da da Água Chata, 2.131. Com 
153 m² a mais de área construí-
da, a UBS – que levará o nome 
da sanitarista Dalel Haddad – 
poderá dobrar sua capacidade 
de atendimento e chegar a oito 
mil usuários cadastrados, uma 
vez que será referência aos mo-
radores do Parque Piratininga 
e também para aqueles que re-
sidem na Água Chata e no Jar-
dim Nova Canaã, desafogando 
a UBS Normandia, que acolhia 
essa população.

Durante a solenidade de en-
trega, o prefeito Guti destacou 
que a unidade é totalmente 
nova e que no local as pessoas 
serão muito bem assistidas. “É 
um motivo de orgulho e felici-
dade para Guarulhos. Estamos 
entregando mais uma UBS, 

agora para a região do Pimen-
tas, que vai atender a popula-
ção de vários bairros, benefi-
ciando aproximadamente oito 
mil pessoas”, disse.  

Segundo o secretário de 
Saúde, José Mario Stranghet-
ti, no novo endereço a UBS 
Piratininga contará com duas 
equipes da Estratégia Saúde 

da Família, uma a mais do que 
no antigo prédio. Para tanto, já 
está em processo de contrata-
ção um novo médico generalis-
ta para a unidade, totalizando 
dois profissionais, dois enfer-
meiros, além de auxiliares de 
enfermagem, agentes comuni-
tários de saúde, atendentes do 
SUS e demais funcionários.

Novas instalações
As novas instalações da 

UBS Piratininga foram do-
adas para a Prefeitura pela 
iniciativa privada. A cons-
trução contempla espaços 
que o antigo prédio não 
tinha, como sala exclusi-
va para procedimentos de 
enfermagem e outra para 
inalação com infraestrutura 
de rede de gases, que antes 
funcionavam no mesmo 
ambiente, assim como os 
serviços de esterilização e 

Programa Movimenta Saúde 
retorna abordando hepatites virais
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta terça-feira 
(28), data em que é celebrado o 
Dia Mundial de Luta Contra as 
Hepatites Virais, a Secretaria da 
Saúde de Guarulhos aproveita 
para retomar virtualmente as 
ações de educação mensais do 
programa Movimenta Saúde. 
Com isso, neste Julho Amarelo, 
destaca as medidas de preven-
ção das hepatites virais, prin-
cipalmente nos segmentos de 
estética e beleza.

Salões de cabeleireiro e ma-
nicure/pedicure, bem como 
barbearias, clínicas de podo-
logia e estúdios de tatuagem e 
piercing devem adotar medi-
das simples para prevenir as 
hepatites B e C, que são doen-
ças do fígado silenciosas que, 
quando não diagnosticadas, 
podem evoluir para câncer, 
cirrose e até levar à morte. O 
contato com o sangue de ou-
tras pessoas é uma das formas 
de transmissão dos vírus que 
causam essas doenças.

Por isso é recomendado aos 
profissionais lavar as mãos antes 
e depois de atender cada cliente, 

utilizar materiais descartáveis 
(luvas, lixas de unha e de esfo-
liação dos pés, espátulas, cera 
para depilação, agulhas, jaleco 
etc.), esterilizar seus instrumen-
tos de metal em autoclaves ou 
estufas, desinfetar o mobiliário 
com álcool 70% após o atendi-
mento de cada cliente e, no caso 
dos estúdios de tatuagem, fracio-
nar as tintas para cada cliente e 
desprezar as sobras. Em caso de 
acidente de trabalho, orienta-se 
lavar a área atingida com água e 
sabão e procurar imediatamen-
te uma unidade de urgência e 
emergência. 

Os testes para hepatites B e 
C estão disponíveis em todas 
as Unidades Básicas de Saúde. 
Além disso, existe vacina para 
a hepatite B, a qual está previs-
ta no calendário de vacinação 
infantil. Todas as pessoas que 
não se vacinaram, indepen-
dentemente da idade, podem 
procurar a UBS mais próxima 
para se proteger. Mais informa-
ções sobre essas e outras hepa-
tites podem ser encontradas no 
site www.aids.gov.br/hepatites.

Operação Cavalo de Aço vistoria 713 motos e aplica 288 multas por diversas irregularidades
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em quatro dias, a 
operação Cavalo de Aço já vis-
toriou 713 motos e multou 288 
infratores pelos mais diversos 
motivos em Guarulhos, entre 
eles o de trafegar com a viseira 
totalmente levantada, avançar 
sinal vermelho, conversão proi-
bida e transitar na contramão. 
Ao todo 18 motos e nove Car-
teiras Nacionais de Habilitação 
(CNHs) foram apreendidas.

A operação é realizada 
pelo Grupo de Segurança Vi-

ária de Guarulhos, coordena-
do pela Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU), e contou com a parti-
cipação da Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Polícia 
Militar Rodoviária, Polícia 
Militar, Guarda Civil Munici-
pal e agentes de trânsito.

A iniciativa quer discipli-
nar e manter seguro o trânsito 
de motocicletas em tempos de 
pandemia, principalmente pelo 
crescimento de serviços de de-

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA

expurgo, que agora serão rea-
lizados em setores separados.

Ao todo a nova unidade, 
com 353,34 m² de área cons-
truída, contará com seis con-
sultórios, sendo três indiferen-
ciados, dois odontológicos e 
um para os atendimentos gine-
cológicos com sanitário acessí-
vel. A farmácia, que antes ocu-
pava um ambiente apertado 
no corredor, ficou mais ampla. 
O mesmo aconteceu com a 
sala dos agentes comunitários 

de saúde e com o espaço des-
tinado às atividades físicas e 
de promoção à saúde na área 
externa da UBS. 

Além disso, a UBS Pira-
tininga ganhou uma mo-
derna recepção com espaço 
para o arquivo de prontu-
ários, área de estaciona-
mento dentro da unidade 
para veículos e ambulância, 
copa, almoxarifado e sanitá-
rios acessíveis para idosos e 
pessoas com deficiência.

livery, que resultou em aumen-
to de acidentes e mortes nessa 
modalidade de transporte.

Neste mês de julho o Gru-
po de Segurança Viária tam-
bém vem promovendo a ação 
educativa Perceba o Risco, Pro-
teja a Vida. Trata-se de uma 
integração das secretarias da 
Saúde e Transportes e Mobili-
dade Urbana através da Esco-
la Pública de Trânsito com a 
participação da Ecopistas, dos 
Laboratórios Maxilabor e da 

seguradora Porto Seguro.
Nessas ações educativas os 

motociclistas recebem orienta-
ções de trânsito, realizam um 
teste rápido da covid-19 e ga-
nham um kit com máscara e ál-
cool em gel, além de receberem 
a instalação gratuita de uma 
antena corta-pipa para proteger 
vidas. Na última quinta-feira 
(23) um representante de cada 
instituição esteve no Paço Mu-
nicipal para participar de um 
encontro com o prefeito Guti.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS 
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Cidade lança protocolo de segurança e 
higienização para o transporte público
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em conjunto 
com a prefeitura, a Guaru-
pass, entidade que congre-
ga as três concessionárias 
do transporte coletivo da 
cidade (Viação Urbana 
Guarulhos, Empresa de 
Ônibus Vila Galvão e Via-
ção Campo dos Ouros), di-
vulgou ontem os protocolos 
de segurança, higienização 
e assepsia para o transpor-
te público. O material está 
reunido em uma cartilha 
com 12 tópicos que serão 
seguidos para proteger os 
usuários contra a dissemi-
nação da covid-19.

Na última sexta-feira 
(24) o prefeito Guti anun-
ciou que dentro do plane-
jamento de retomada eco-
nômica a frota de ônibus 
nas ruas voltaria aos 100%, 
apesar da demanda de pas-
sageiros ainda estar abaixo 
de 50% em relação ao perí-
odo anterior à pandemia.

Guarulhos é a primeira 
cidade da Região Metropo-
litana de São Paulo a adotar 
um protocolo de segurança 
para o transporte público. 
Também foi o primeiro 
município do estado, ainda 
no mês de abril, a exigir o 
uso de máscaras de prote-
ção nos ônibus. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

Medidas
1 – Manutenção constante das janelas dos ônibus abertas para 
renovação do ar;
2 – Limpeza e higienização dos ônibus nas garagens;
3 – Limpeza e higienização dos ônibus nos terminais;
4 – Limpeza e higienização dos terminais (duas vezes ao dia);
5 – Utilização dos aplicativos de compra de crédito (Guarupag e 
CittaMobi);
6 – Atualização do aplicativo CittaMobi com informações de rota 
e tempo de espera dos ônibus para evitar aglomerações nos pon-
tos de parada;
7 – Máscara obrigatória para embarque nos ônibus da cidade, 
bem como adesivos fixados em todos os coletivos mostrando a 
necessidade do uso;
8 – Diversas campanhas de prevenção na forma online (sites da 
Guarupass e da Prefeitura);
9 – Manual online de prevenção e comportamento para profis-
sionais do transporte e loja de atendimento da Guarupass, além 
dos terminais;
10 – Renovação dos cartões e recadastramento suspensos;
11 – Loja de atendimento Guarupass e terminais 100% adaptados 
com todos os equipamentos de segurança para os usuários do 
transporte e colaboradores:

A) Divisórias em acrílico;
B) Máscaras;
C) Marcação de distanciamento no solo;
D) Totem com álcool em gel;
E) Obrigatório uso de máscaras;
F) Demarcação de assentos respeitando o espaçamento social;
G) Agendamento de horário para atendimento na loja Gua-

rupass;
12 – Horário de atendimento do Call Center e chat estendidos.

ACE-Guarulhos intermedeia acordo que garante 
emprego a idoso e jovem no varejo supermercadista
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos intermediou Acor-
do Coletivo de Trabalho que 
cria, entre outras coisas, novas 
atividades para o setor varejis-
ta supermercadista em Gua-
rulhos e outras cinco cidades 
da região do Alto Tietê: Arujá, 
Santa Isabel, Itaquaquecetuba, 
Poá e Ferraz de Vasconcelos.

O documento, assinado 
ontem, na sede do Sindicato 
dos Empregados no Comér-
cio (Sincomerciários), prevê 
a geração de novas vagas de 
emprego para idosos e para jo-
vens que procuram a primeira 
oportunidade de trabalho.

“É um acordo que traz 
benefícios tanto para os em-
pregadores quanto para os 
funcionários, que têm novos 
benefícios. A possibilidade 
de contratação de jovens e de 
idosos é outra vantagem que 
conseguimos garantir com a 
nova convenção”, explicou o 
presidente da ACE-Guarulhos, 
Silvio Alves.

Pelas novas regras, o idoso 
não poderá exercer atividades 
prejudiciais a sua saúde nem 

mesmo à sua condição física, 
como atuar em locais e condi-
ções insalubres ou perigosas; 
ou deslocar mercadorias que 
exijam esforços além de sua 
capacidade física.

O documento prevê, tam-
bém, a contratação de jovens 
para vagas de Auxiliar, com 
funções como empacotar 
mercadorias; auxiliar o com-
prador no transporte das 
mercadorias; ou auxiliar a 
reposição de produtos. Os 
adolescentes da nova função 
ficam obrigados, mensalmen-
te, a comprovar a frequência a 
cursos escolares regulares.

O acordo, que definiu o 
reajuste salarial da categoria 

para os exercícios 2019/2020 
e 2020/2021, prevê uma série 
de benefícios, como a flexibi-
lização de compensação de 
folgas; admissão de jornadas 
diferenciadas de trabalho; e 
estabilidade para aposentados 
e gestantes.

“Quando as entidades dia-
logam todos ganham. Quem 
emprega e quem procura em-
prego. O empresário e o fun-
cionário”, afirmou o advogado 
do Sincomerciários, Jorge Bas-
cegas, que representou o presi-
dente Walter dos Santos. Esti-
veram presentes na reunião 
que ratificou o acordo repre-
sentantes de vários supermer-
cados da região do Alto Tietê.

Serviço de coleta seletiva é retomado no município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura reto-
mou ontem o serviço de coleta 
seletiva de materiais recicláveis 
nos circuitos de coleta nos bair-
ros e nos Pontos de Entrega Vo-
luntária (PEVs). Por conta das 
limitações impostas pela pan-
demia do novo coronavírus, o 
serviço foi interrompido tem-
porariamente e agora retorna 
com protocolos de segurança 
reforçados.

Para preservar a saúde dos 
trabalhadores, catadores coope-
rados das três centrais de tria-
gem municipais (Vila Galvão, 
Taboão e Jardim Ponte Alta) 
receberam máscaras de tecido, 
protetor facial (face shield), lu-
vas e avental para uso obriga-
tório durante coleta e triagem 
de materiais. Na utilização da 
mesa ou esteira de triagem os 
cooperados não podem mais 
ficar um de frente para o outro, 

devendo manter distância late-
ral de dois metros.

Além disso, os recicláveis 
coletados passarão por um pe-
ríodo de descanso de cinco dias 
e higienização com solução de 
água sanitária antes do proces-
so de separação. Veículos de 
coleta, que agora contam com 
água e sabão para higiene das 
mãos, e ambientes de trabalho 
serão limpos diariamente com 
essa mesma solução.

“A coleta seletiva é fonte de 
sustento para muitas pessoas, 
mas devido à pandemia as ati-
vidades foram suspensas para 
poupar a saúde desses trabalha-
dores. As diretrizes de proteção 
aos envolvidos na coleta e na 
triagem de materiais recicláveis 
foram elaboradas com base em 
documentos apresentados por 
representantes de associações 
e cooperativas de catadores, 

técnicos da área de limpeza ur-
bana e do Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador, da 
Vigilância Sanitária, de ONGs e 
de universidades. Dessa forma 
podemos retomar com tranqui-
lidade esse serviço que, além 
de trazer sustento para muitas 
famílias, também é de extrema 
importância para o meio am-
biente”, explica Alexandre Lobo 
de Almeida, secretário em exer-
cício de Serviços Públicos.

É importante ressaltar que 
máscaras e luvas não devem 
ser descartadas junto ao mate-
rial de coleta seletiva e também 
que, em caso suspeito ou confir-
mado de covid-19 na residência, 
nenhum material deve ser des-
tinado à coleta seletiva. Os rotei-
ros do serviço de coleta seletiva 
residencial de materiais reciclá-
veis estão no site da prefeitura 
(www.guarulhos.sp.gov.br).
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O Ministério da Economia alterou as regras de 
movimentação de servidores e empregados públicos 
entre os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta, fundações e 
autarquias, incluídas as empresas públicas e 
sociedades de economia mista. A Portaria nº 282, 
publicada na última sexta-feira (24), defi ne as 
regras.  De acordo com as novas regras, haverá 
duas modalidades de movimentação: indicação 
consensual e processo seletivo. 

Levantamento da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) indica que 1.260 pesquisas sobre 
covid-19 estão sendo conduzidas em universidades 
federais de todo o país. O número é bastante superior 
ao contabilizado em maio, de 823, salientando que o 
protagonismo da ciência tem ganhado força durante 
a pandemia do novo coronavírus. Para o cálculo, 
foram consideradas as respostas que 68 instituições 
encaminharam à entidade. 

ANOTE

Como se não bastasse esse duro 
cenário que enfrentamos, ainda 
há deploráveis organizações

O Brasil ultrapassou a triste mar-
ca de 87 mil mortes por coronavírus, 
quatro meses após a confi rmação do 
primeiro óbito. Estamos diante de um 
novo desafi o de saúde pública. Neste 
momento de pandemia e um alto nú-
mero de óbitos, é crucial que todos os 
equipamentos de saúde estejam 100%
dedicados à assistência à população 
com integralidade e qualidade.

Infelizmente, a queda na arrecada-
ção trouxe graves consequências à eco-

nomia do país e a área da saúde está 
lutando para manter os recursos. Ao 
mesmo tempo, unidades do setor e enti-
dades gestoras têm enfrentado práticas 
de preços abusivos por parte de empre-
sas fornecedoras de itens hospitalares e 
medicamentos.

Como se não bastasse esse duro 
cenário que enfrentamos, ainda há de-
ploráveis organizações criminosas que 
tentam se aproveitar deste momento 
de fragilidade dos estados e municípios 
mais afetados pela Covid-19. Prova disso 
são os escândalos de desvio de dinheiro 
na Saúde no Rio de Janeiro, envolvendo 
falsas OSS que gerenciam diversos equi-
pamentos da rede estadual e até mesmo 
hospitais de campanha. Os esquemas, 
que causaram prejuízos milionários 
aos cofres do RJ, afetam a assistência à 
população e o pagamento de salário de 
profi ssionais de saúde, os protagonistas 

nesta pandemia que estão trabalhando 
incansavelmente para salvar vidas.

Afortunadamente, casos como esse 
são exceções. Na maioria dos estados, a 
gestão pública e as organizações sociais 
têm realizado parcerias muito produ-
tivas em atenção à população, que ele-
vam a qualidade do SUS.

O setor público através de parcerias 
com OSS tem conseguido desempenhar 
com efi cácia um importante papel na 
gestão de leitos específi cos para o tra-
tamento de pacientes infectados, inclu-
sive em hospitais de campanha. Com 
capacidade para rápidas respostas de 
contratação de pessoal, infraestrutura e 
compra de medicamentos e insumos, a 
gestão por organizações sociais de saú-
de tornou possível a ativação de mais de 
cinco mil leitos no Brasil.

Contudo, é necessário e urgente 
combater os maus exemplos e diferen-
ciar instituições sérias daquelas empre-
sas disfarçadas de OSS que prejudicam 
o setor. Para isso, a principal aliada para 
eliminar “maçãs podres” neste cenário 
é a transparência. É substancial que to-
das as organizações adotem programas 
de compliance e disponibilizem aberta-
mente informações para que os órgãos 
do controle e a população acompanhem 
de perto os repasses.

Nesse sentido, o Instituto Brasilei-
ro das Organizações Sociais de Saúde 
(Ibross), entidade criada por 20 institui-
ções sem fi ns lucrativos, atua promo-
vendo o desenvolvimento das parcerias 
das OSS com o poder público e preser-
vando o bom uso do modelo.  Uma ges-
tão efi ciente, pautada pela transparência 
e integridade, é primordial para a con-
cretização de políticas sociais em saúde.

Num contexto de limitação de re-
cursos em que a saúde não pode ser 
afetada, é preciso acabar com a má utili-
zação do dinheiro público. Mais do que 
nunca, ações de combate à corrupção 
devem ser intensifi cadas para banir 
organizações criminosas no setor. De-
fi nitivamente é fundamental garantir 
à população que a saúde trabalhe com 
transparência e efi ciência para minimi-
zar os impactos causados por essa grave 
pandemia.

Banir maus 
exemplos na Saúde

PONTO
DE VISTA

médico sanitarista, é 
presidente do Instituto 
Brasileiro das Organizações 
Sociais de Saúde (Ibross).

RENILSON REHEM 
DE SOUZA

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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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

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

IMÓVEIS

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

ÁRIES: Receberá uma grande força dos seus aspectos 
mais intrínsecos. Importante manter o que você vem 
planejando. 

TOURO: A fato de você rechaçar outras opiniões sobre 
determinadas coisas, fará com que necessite se aproxi-
mar de alguém do signo de Capricórnio. 

GÊMEOS: Muitas difi culdades de compreensão podem vir 
a ocorrer, os seus projetos podem lhe dúvidas das quais 
você não havia imaginado ser possível.

CÂNCER: Agregar algumas pessoas ao seu quadro atual 
pode fazer com que você evolua muito mais como pes-
soa, só não se deixe levar por qualquer tipo de emoção. 

LEÃO: Você que não suporta muitas modifi cações será 
surpreendido neste dia com algumas fortes mudanças 
na sua vida. 

VIRGEM: Toda a sua disciplina será algo fundamental, 
precisa enaltecer essa qualidade acima de qualquer 
coisa, para atingir outro nível em seu trabalho. 

LIBRA: Quando você estiver em uma conversa precisa ser 
bastante franco e abrir o seu coração, os objetivos virão 
naturalmente. 

ESCORPIÃO: Sua energia bruta será incandescida pela 
aproximação vital entre as pessoas da sua família, 
valorize isso. 

SAGITÁRIO: Mesmo que venha a ter propostas neste dia, 
não pode conduzir-se apenas por isso, procure agir de 
forma mais criativa. 

CAPRICÓRNIO: O patrimônio que você vem construindo 
pode sofrer algum tipo de derrota, porém nada que 
mereça demasiada atenção. 

AQUÁRIO: Você trazer para si a estima dos seus colegas 
será algo muito bom para deixar as pessoas mais próxi-
mas de você. 

PEIXES: Deixe as ideias mais tristes para trás, foque 
apenas naquilo que pode vir e gerar bons resultados para 
você, os teus colegas são ligados a você pela emoção.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 62

DP
BARCELONA

CATA
LISADOR

NOACOM
EA

CRA
LASLL

ROEDORLEE
SSAARDIL
DAF

ADOE
CAMAROTEP

FATOSCAI
RDLCAMP

TEOREMAEE
NRTIOLD
TELESCO

PIO
RESISTORES

Ingere 
alimentos

Cada
item do

Código de
Hamurabi

Palavra
dita ao

testar mi-
crofones

Estatuto 
da Criança 
e do Ado-
lescente

Letra equi-
valente 

ao lambda
grego

(?) 
Glory: a
bandeira
dos EUA

Editores
(abrev.)

Contrastar

País de maioria
budista, no
Sudeste
Asiático

Hora
canônica

Ação do
calor, na
maioria
das rea-

ções
químicas

Cidade
onde se
situa a

basílica da 
Sagrada
Família,

projetada
por Gaudí

Da família
do rato
Assistir
de (?): 

testemu-
nhar de

local pri-
vilegiado 

Atuam no
mambem-
be (Teatro)

Espaços do motorista
e do

carona, no
automóvel

Assinatu-
ra (abrev.)
Recurso
astucioso

Sucesso
de Pitty
Cômodo
da casa

Existe

"O Fabulo-
so Destino

de (?)
Poulain",

filme
francês

Titânio
(símbolo)

51, em
romanos

Pedras 
retangulares outrora
usadas na pavimen-

tação de ruas

Desprovidos de
vergonha ou
escrúpulos

Pouco espessa

Eventos
(?) de

Pitágoras:
descreve
matemati-
camente o
triângulo
retângulo

Ang (?),
cineasta
Roteiro
(abrev.)

Lanternas
traseiras
Canção 

portuguesa

Tomba
(?) David,
base mili-
tar (EUA)

Névoa,
em inglês

Importan-
te equipa-
mento da 
Astronomia
Componen-
te de circui-
tos eletrô-
nicos (pl.)

3/old. 4/camp — laos — mist. 6/amelie. 11/catalisador.
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Acompanha
tiras de filet mignon,

coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

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

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos 

(11) 2447-1582

Fondue The Fire
QUEIJO CHOCOLATE

por R$

As duas ofertas

(serve duas pessoas)

120,90

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


