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Guarulhos inicia testagem de pessoas que 
tiveram contato com infectados pelo covid-19
Ministério da Saúde repassou 40 mil testes rápidos que serão disponibilizados em todas as Unidades Básicas de Saúde; além 
disso, mutirões acontecerão em diversos pontos da cidade, sendo o primeiro no Bosque Maia na próxima semana Pág. 5
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ANOITECER - Fim do dia em uma semana onde também nos despediremos de julho rumo ao oitavo mês de 2020

Zoológico de Guarulhos recebe 
filhote de onça-parda

ACONTECE

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

7a-102829921406683/. Na edição desta quarta-
-feira (29) o sarau conta com a participação da 
poeta Renata Cristina Caparrós. Praticante do 
budismo de Nichiren Daishonin, Renata é pro-
fessora de língua portuguesa e profissional de-
dicada à expressão de sentimentos, da pureza 
do coração por meio da escrita, da música e pelo 
viver. Nesta sexta-feira (31), às 21h, acontece a 
estreia do Sarau A Prece Marginal, evento que 
acolhe diversos tipos de arte como dança, tea-
tro, poesia e desenho. O sarau é veiculado pelo 
Google Meet, no endereço https://meet.google.
com/fqk-tnrw-zyh, e os interessados em apre-
sentar seus trabalhos devem se inscrever pelo 
site https://forms.gle/Gm3EixvaDVoQwFkj7.

rulhos@gmail.com), telefone (2408-7020), 
Facebook (www.facebook.com/sdasgru/) 
ou WhatsApp (99668-4812 / 94144-8095 / 
94484-5506).

Os atendimentos são feitos de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Central do 
CadÚnico (Jardim Bom Clima), na Tenda do 
Busca Ativa (Taboão), no CadMóvel “Casa do 
Futuro” (atualmente no CEU Pimentas) ou nas 
unidades dos Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras).

Apresentações musicais, leitura de poesias 
e crônicas, pockets com piadistas e contadores 
de causos, compartilhamento de desenhos e 
pinturas. A Casa de Cultura Popular São Rafael 
amplia a oferta de atividades culturais no forma-
to de eventos virtuais ao vivo com o objetivo de 
proporcionar conteúdos diversificados aos parti-
cipantes e desenvolvimento para artistas inician-
tes. Iniciativa da prefeitura por meio da Secreta-
ria de Cultura, os eventos são gratuitos e abertos 
a artistas das mais diferentes linguagens.

Às quartas-feiras, sempre das 19h às 21h, 
acontece o Sarau Amor e Esperança na fanpa-
ge do evento na rede social Facebook: www.
facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3%A

O maestro Júlio Medaglia e o diretor-geral e 
artístico da Cia. Ópera São Paulo, Paulo Esper, 
são os convidados do Papo de Plateia Live que 
acontece nesta quarta-feira (22), às 20h. Inicia-
tiva da Prefeitura de Guarulhos por meio da Se-
cretaria de Cultura, o evento é transmitido pelas 
redes sociais das orquestras da cidade no You-
Tube, no Facebook e no Instagram.

O Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) é a porta de entrada para obten-
ção do Bolsa Família, da Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica (desconto na conta de energia), da 
Carteira do Idoso (gratuidade e descontos em 
passagens interestaduais de ônibus), do Id 
Jovem (Identidade Jovem para meia-entrada 
em eventos artístico-culturais e esportivos), 
entre outros benefícios sociais. Para se ins-
crever, é necessário agendar o atendimento 
com antecedência via e-mail (gestaopbfgua-

Casa de Cultura Popular São Rafael intensifica oferta de atividades artísticas

Júlio Medaglia e Paulo Esper são os convidados do Papo de Plateia 

Inscrições para CadÚnico e demais benefícios sociais só por meio de agendamento

Sob mediação do maestro Emiliano Patarra, 
na edição desta semana os convidados falam 
dos principais concursos musicais que aconte-
cem no país, dentre os quais o Prelúdio da TV 
Cultura, do qual o maestro Júlio Medaglia é cria-
dor e diretor musical, e o Concurso Brasileiro de 
Canto Maria Callas, dirigido por Paulo Esper, que 
já revelou à cena lírica importantes vozes.

Após pouco mais de 
um mês do nascimento da 
lobinha Glória, filhote do 
casal de lobos-guará Kia-
ra e Pequi, o fofurômetro 
do Zoológico de Guarulhos 
está novamente nas alturas. 
Desta vez, o motivo da ale-
gria é a chegada ao parque 
nesta segunda-feira (27) de 
Logan, um lindo filhote de 
onça-parda, espécie tam-
bém conhecida como puma, 
suçuarana e leão-baio.

O filhote foi enviado a 
Guarulhos pela equipe do 
Zoológico de Guaíra, inte-
rior de São Paulo, onde foi 
acolhido e tratado após ser 
resgatado pela GCM local 
vagando sozinho e muito 
machucado, inclusive com 
fraturas, numa usina da re-
gião. Mesmo tendo se re-
cuperado plenamente, o 
animal não poderá ser rein-
troduzido na natureza de-
vido ao inevitável e intenso 
convívio com humanos du-
rante seu tratamento.

Ainda com pintinhas es-
curas na pelagem, Logan 
tem aproximadamente qua-
tro meses de idade e pesa 
oito quilos. Com o passar do 

tempo a cor do pelo ficará 
uniforme. De acordo com 
Fernanda Magalhães, dire-
tora do Zoológico de Gua-
rulhos, em breve a oncinha 
ganhará um novo e amplo 
recinto ambientado de for-
ma mais próxima possível ao 
hábitat natural da espécie.

Por enquanto, quem qui-
ser conhecer melhor as fofu-
ras Logan, Glória e os demais 
animais do zoo pode acom-
panhar as páginas do parque 
no Instagram (zooguarulhos) 
e no também no Facebook 
(Zoológico de Guarulhos).

A onça-parda (Puma 
concolor) é o mamífero ter-
restre com a maior distribui-
ção geográfica no Ocidente, 
encontrado desde o Canadá 
até o extremo sul do Chile. 
É capaz de sobreviver em 
áreas extremamente altera-
das pelo homem, como pas-
tagens e cultivos agrícolas, 
podendo chegar a 1,55 m de 
comprimento, sem a cauda, 
e pesar até 72 kg. Possui as 
mais longas patas traseiras 
dentre os felinos e vivem, 
em média, de 7,5 a 9 anos. 
É um animal solitário e mais 
ativo à noite.
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Guarulhos proíbe alimentos embutidos na alimentação escolar

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A alimentação 
escolar da rede municipal 
tem avançado e assumido 
um papel muito importante 
na vida dos alunos. Desde 
2017 os produtos de origem 
animal do tipo embutidos 
foram retirados do cardápio 
de refeições das crianças, 
visando a garantir uma ali-
mentação mais saudável e 
adequada às necessidades 

nutricionais das crianças. A 
partir de agora, através de 
uma lei sancionada no últi-
mo dia 20 pelo prefeito Guti, 
está proibido o fornecimento 
de embutidos na composição 
da alimentação escolar nas 
escolas municipais.

Essa nova legislação tam-
bém vem alertar professores, 
alunos e funcionários das 
unidades sobre os males des-

ses alimentos, de maneira que 
evitem o consumo em seus la-
res ou momentos de lazer.

Desde o início da atual 
gestão as escolas da Prefeitu-
ra de Guarulhos cumprem as 
diretrizes fixadas pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), bem 
como pelo Guia Alimentar 
para População Brasileira 
que, entre outras diretrizes, 
preconizam o não consumo 
de alimentos embutidos e ou-
tros produtos prejudiciais à 
saúde. Os cardápios são com-
postos preferencialmente por 
alimentos naturais, promo-
vendo hábitos alimentares 
saudáveis aos alunos matri-
culados na rede municipal.

Alimentos embutidos são 
produzidos pelo enchimento 
de tripas de animais ou ar-
tificiais feitas com colágeno, 
com recheio à base de carne, 
vísceras, gordura, sangue, es-
peciarias e outros ingredien-
tes como conservantes, aro-

Alimentação saudável e agricultura familiar
Durante o período letivo as escolas e creches da rede pú-

blica municipal recebem o acompanhamento e elaboração 
de cardápio feito pela equipe de nutricionistas do Departa-
mento de Alimentação e Suprimentos da Educação (Dase), 
evidenciando a importância da alimentação saudável para 
o crescimento e o rendimento escolar. Guarulhos ampliou 
a variedade de itens provenientes da agricultura familiar, 
dando preferência ao consumo de alimentos naturais como 
frutas, verduras e legumes. Desse modo, a alimentação es-
colar tem por objetivo limitar o consumo de alimentos de 
baixo valor nutricional.

Além disso, as ações envolvem a avaliação do estado nu-
tricional dos estudantes e a identificação das crianças com 
necessidades nutricionais específicas. Foram adquiridos pro-
dutos para alunos com necessidades alimentares especiais, 
como biscoitos sem glúten, integrais, dietéticos, sem lactose 
e à base de soja, além de bebidas à base de arroz, bolos e 
pães sem açúcar e sem glúten. A Secretaria de Educação, por 
meio da equipe de nutricionistas do Dase, também realiza 
diversas ações de educação alimentar e nutricional para a 
comunidade escolar, bem como formações técnicas voltadas 
às cozinheiras, que são parte essencial em promover a saúde 
e a qualidade de vida dos alunos.

matizantes, entre outros. Os 
produtos mais comercializa-
dos do gênero são salsichas, 

linguiças, salames, mortade-
las e chouriços, podendo ser 
defumados ou não.

FOTO: MÁRCIO LINO
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Câmara Municipal realiza ações de 
prevenção durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Saúde e atenção. 
Esse é o foco das ações preven-
tivas estabelecidas para garan-
tir o trabalho seguro dos vere-
adores e servidores, na Câmara 
Municipal. Entre as iniciativas 
estão a limpeza dos elevadores 
e maçanetas a cada uma hora; 
a nebulização semanal com 
quaternário de amônio – téc-
nica utilizada para desinfecção 
de hospitais; a aferição de tem-
peratura e controle de acesso 
nas portarias; a aquisição de 
totens de álcool em gel com pe-
dais que dispensam o contato 
manual para acionamento do 
reservatório; a distribuição de 
álcool em gel para todos os se-
tores dos Legislativo; a garantia 
de um estoque emergencial de 
máscaras cedido pela prefeitu-
ra; e a aquisição de barreiras de 
acrílico para instalação em lo-
cais de atendimento ao público.

As ações iniciaram em mar-
ço, desde o anúncio dos primei-
ros casos de covid-19, quando 
ainda não se estimava o tempo 
de duração do trabalho home 
office. Agora, os funcionários 
já iniciaram um esquema de 
revezamento, com trabalho 
presencial, que deve seguir até 
o final de agosto para evitar 

aglomerações. No primeiro se-
mestre, as Sessões Legislativas 
para votação dos Projetos de 
Lei foram realizadas por vide-
oconferência.

Segundo o diretor de As-
suntos Administrativos, João 
Viseu de Barros, quando come-
çou a pandemia foram compra-
dos potes de 500 ml de álcool 
em gel para garantir pelo me-
nos três em cada setor; depois 
foram adquiridos galões para 
reabastecimento dos reservató-
rios durante o ano.

“A quantidade foi calculada 
inicialmente para um prazo de 
quatro meses, porque ainda 

não se podia prever o prazo 
de duração da pandemia em 
nosso país”, afirmou Barros.  
Outras medidas foram toma-
das para higienizar as áreas de 
trabalho sem comprometer os 
equipamentos. “Compramos 
também o álcool isopropílico 
para os computadores e apa-
relhos de informática; ele não 
entra nos equipamentos pois 
evapora com maior velocida-
de”, explicou. Progressivamen-
te, o Legislativo está retomando 
suas atividades, com toda cau-
tela e segurança exigidas para 
preservar a saúde dos servido-
res e da população.

Procon atinge mais de 26 mil atendimentos 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Coordena-
doria de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) de 
Guarulhos divulgou nesta se-
gunda-feira (27) o número de 
denúncias feitas pelos consu-
midores ao órgão desde o iní-
cio da pandemia da covid-19. 
Foram 26,6 mil atendimentos 
feitos a distância, por meio do 
Disque-Denúncia (151), plata-
forma digital, e-mail, WhatsA-
pp e audiências conciliatórias 
por videoconferência. O uso 
das novas tecnologias fez com 
que o atendimento aos consu-
midores não parasse mesmo 
durante o isolamento social.

Nesse período o Procon 
expediu mais de 3,5 mil no-
tificações para empresas que 
cometeram irregularidades, 
entre elas planos de saúde que 
se negavam a realizar exames 
e comércio eletrônico por des-
cumprimento de entrega de 
produtos. Foram notificadas 
também instituições de ensi-
no e empresas responsáveis 
por serviços essenciais (água, 
luz, telefone e gás), pacotes de 
viagens e até companhia aé-
rea que se negava a repatriar 
brasileiros vindos de países 
estrangeiros que não conse-
guiam regressar ao Brasil por 
conta da covid-19.

A área de fiscalização do 
Procon recebeu 1.961 denún-
cias, um aumento de mais de 
900% em relação ao mesmo 
período do ano passado, que 
registrou cerca de 200 casos. 

As denúncias registradas fo-
ram sobre elevação de preço 
sem justa causa de alimentos, 
gás de cozinha, álcool em gel 
e máscaras de proteção, além 
da falta de higiene e da venda 
de produtos inadequados para 
o consumo em diferentes esta-
belecimentos, sendo necessário 
o deslocamento dos fiscais para 
os locais apontados para a apli-
cação de multas e apreensão de 
produtos irregulares.

O aumento das reclamações 
neste período se deu em vir-
tude de as empresas estarem 
fechadas e não disponibiliza-
rem um canal de atendimento 
(SAC) para os consumidores e 
também porque o Procon gua-
rulhense atendeu à demanda 
de municípios vizinhos, uma 
vez que as unidades de aten-
dimento ao consumidor de 
outras cidades não estavam 
funcionando em por conta da 
calamidade pública ocasionada 
pelo coronavírus.

Atuação
Para a coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Gomes, 

a fiscalização foi atuante e corajosa. “Os agentes foram para 
as ruas num momento de pandemia para atender aos pe-
didos dos consumidores, que são a parte mais vulnerável 
na relação de consumo, fiscalizando e notificando os maus 
fornecedores que se aproveitaram deste momento delicado 
para cometer ilegalidades e aumentar os preços dos produtos 
essenciais do dia a dia”, salientou.

Neste período de pandemia o Procon Guarulhos foi consi-
derado pioneiro pela realização de audiências por videoconfe-
rência. A adesão por vídeo foi avaliada de forma positiva entre 
consumidores e fornecedores, que elogiaram a iniciativa para 
solucionar os conflitos. O Procon esclarece que para pessoas que 
possuem alguma dificuldade com a tecnologia digital o atendi-
mento será realizado presencialmente, mediante hora marcada.

Dúvidas e reclamações podem ser feitas pelo Disque-Denún-
cia 151, no Procon Digital em procon.guarulhos.sp.gov.br ou 
pelo WhatsApp 99656-9677.

Blitze educativas abordam 150 motociclistas e identificam contaminados por covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os motociclistas 
de Guarulhos e aqueles que 
trafegam pela cidade tiveram 
a oportunidade de passar 
por uma ação integrada, em 
dois dias distintos, que visa 
a segurança dos profissionais 
da área. Na sexta-feira (24) e 
na segunda-feira (27) a Esco-
la Pública de Trânsito fez as 
blitze educativas “Perceba o 
Risco, Proteja a Vida”, levan-
do informação, fornecendo 
equipamentos de segurança e 
realizando testes de covid-19, 
que acusaram dois casos en-
tre 89 motociclistas.

As operações resultaram 
em 150 abordagens, sendo 
que 84 motociclistas passa-
ram pelo teste rápido da co-
vid-19: 34 foram testados na 

sexta-feira na rodovia Ayr-
ton Senna, quilômetro 22, 
sentido interior, onde foram 
identificados os dois casos 
positivos. Os outros 50 acon-
teceram na segunda-feira, 
Dia do Motociclista, na ave-
nida Paulo Faccini, nas pro-
ximidades do Bosque Maia.

As blitze foram realizadas 
em razão da alta vulnerabi-
lidade dos motociclistas a 
acidentes de trânsito, ainda 
mais evidenciada na pande-
mia do coronavírus, devido 
ao aumento do fluxo de mo-
tos gerado pelos serviços de 
delivery neste período de iso-
lamento social.

Em cada blitz foram desen-
volvidas as seguintes ações: 
realização de testes rápidos de 

covid-19 por profissionais da 
saúde (médicos e enfermei-
ros) e entrega de kits (conten-
do álcool em gel 70%, luvas e 
máscaras) por profissionais 
do trânsito e da segurança 
pública (policiais, agentes e 
educadores). Ainda contando 
com apoio da iniciativa priva-
da, foram instaladas 115 ante-
nas corta-pipa, gratuitamente, 
para os motociclistas, além da 
distribuição de bonés, kits de 
higiene bucal e canetas.

As instituições envolvi-
das na ação foram a Secre-
taria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana, a Secretaria 
da Saúde, a Polícia Militar 
Rodoviária, os Laboratórios 
Maxilabor, a Ecopistas e a 
seguradora Porto Seguro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DANIEL ARAGÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA 
COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATRAVÉS DO AMBIENTE DE TRABALHO - SOBRE 
VIVER, APROVAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002, para a realização da Assembleia Geral de Constituição da Associa-
ção SOBRE VIVER e aprovação do Estatuto Social e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se 
no próximo dia 08/08/2020, a Rua Doutor Ramos de Azevedo 88/100 – Hotel Monrealle - 
Centro - Cidade Guarulhos, no Estado de São Paulo - SP.
A convocação dar-se-á às 9hs30min do dia mencionado, onde instalar-se-á a
Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1º) Constituição da Associação Sobre Viver;
2º) Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
3º) Eleição para os órgãos e dirigentes da associação;
4º) e a de�nição da sede da Associação.
O presente Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local
na cidade sede de Guarulhos /SP.

Guarulhos, 29 de julho de 2020
Mara Meiry Tavares de Jesus Amaro 

Passageiros são vítimas de motoristas de transporte clandestino no aeroporto
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os passageiros 
que desembarcam no GRU 
Airport – Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Cum-
bica, vêm sendo vítimas de 
motoristas particulares que 
realizam o transporte clan-
destino. Segundo a Folha Me-Folha Me-
tropolitanatropolitana apurou, desde o 
final de 2019 um grupo vem 
se passando por motoristas de 
aplicativos, mas na verdade re-
alizam o transporte de forma 
clandestina. A prática é recor-
rente no Terminal 2.

Muitos chegam a intimi-
dar e ameaçar os passageiros, 
além de taxistas e motoristas 
regularizados para prestar 
esse tipo de serviço no termi-
nal. Há relatos, ainda, de clo-
nagem de cartões e extravios 
e bagagens.

“Esses arrastadores, como 
são conhecidos, chegam a 
intimidar com ameaças a ta-
xistas e motoristas de ônibus 
regulamentados a fornecer o 

transporte. Sempre há amea-
ças e discussões por parte dos 
clandestinos”, afirmou um dos 
denunciantes que preferiu não 
ser identificado.

Em nota, a concessionária 
responsável pelo a esclareceu 
que “não pode exercer função 
de policiamento e que a fis-
calização do trânsito na zona 
aeroportuária é realizada pela 
Polícia Militar, a Polícia Rodo-
viária Federal e a Secretaria de 
Transportes e Trânsito de Gua-
rulhos”. Ela ressaltou, ainda, 
que “concede apoio na vigilân-

cia dos terminais e do trecho 
da rodovia sob sua concessão, 
fornecendo imagens e informa-
ções estratégicas, quando solici-
tada, e ainda alerta aos frequen-
tadores do aeroporto quanto 
aos riscos do uso de transporte 
clandestino, por meio de sina-
lização específica nas áreas pú-
blicas dos terminais”.

Já a prefeitura informou 
que os agentes de trânsito 
não possuem o poder de po-
lícia. Esse tipo de prática cri-
minosa precisa ser coibida 
pela Polícia Militar.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Cidade retoma abertura de UBS aos 
sábados pelo programa Saúde Agora

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
retomará em 1º de agosto a 
abertura de algumas Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
aos sábados, das 8h às 16h, 
pelo programa Saúde Agora. 
As UBS Parque Alvorada, Pi-
mentas e Morros são as três 
que irão funcionar nesta pri-
meira data da nova tempora-
da que se inicia. Como forma 
de prevenção à pandemia do 
novo coronavírus, as consul-
tas e exames serão previa-
mente agendados para evitar 
aglomerações nos serviços, 
ficando para livre demanda 
os atendimentos na farmá-
cia, vacinas e demais proce-
dimentos de enfermagem.

Mais de 200 pessoas já 
foram agendadas para este 
primeiro dia de retomada 
do Saúde Agora, incluindo 
pacientes que vão passar em 
consultas de clínica médica, 
ginecologia e pediatria, bem 
como realizar exames de pre-
venção ao câncer do colo de 
útero (papanicolau) e testes 

rápidos para diagnóstico da 
covid-19. A população que 
não pode comparecer às UBS 
nos dias de semana poderá 
aproveitar a oportunidade 
para se vacinar contra o sa-
rampo, uma vez que a Cam-
panha Nacional, destinada 
ao público-alvo na faixa etá-
ria de seis meses a 49 anos 
de idade, termina em 31 de 
agosto.

Para a demanda espontâ-
nea, as UBS ainda ofertarão 
testes rápidos para detecção 
de HIV, sífilis e hepatites B 
e C, atualização das cartei-
rinhas de vacinação, regu-
larização dos compromissos 
do programa Bolsa Família, 
atualização de cadastro e 
aplicação da Avaliação Multi-
dimensional da Pessoa Idosa 
(Ampi), entre outros servi-
ços. Lançado em maio de 
2017 para ampliar o acesso à 
assistência, o programa Saú-
de Agora realizou até março 
deste ano mais de 85 mil 
atendimentos. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Após receber testes rápidos do covid-19 do Ministério 
da Saúde, Guarulhos inicia testagem em todas as UBSs

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos rece-
beu do Ministério da Saúde 
40 mil testes rápidos do novo 
coronavírus (covid-19). A par-
tir de agora eles estarão dispo-
níveis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) para a 
testagem dos cidadãos que tive-
ram contato alguém que tenha 
confirmada a doença. Para isso, 
basta dirigir-se até uma UBS 
para agendar dia e horário.

“Se você teve contato com 
alguém sabidamente com co-
vid-19 deve ir até uma UBS e 
marcar o teste rápido. Além 
disso, a partir da próxima se-
mana, sempre às quintas-feiras 
e sextas-feiras, realizaremos 
mutirão”, afirmou ontem, du-

rante a live do prefeito Guti, o 
secretário da Saúde, José Mario 
Clemente. O primeiro mutirão 
será realizado na tenda do Bos-
que Maia, das 9h às 15h, nos 
dias 07 e 08 de agosto.

Durante a live, o prefeito 
Guti informou, também, a des-
tinação de parte do orçamento 
da prefeitura de 2021 para a 
aquisição de vacinas contra o 
coronavírus. “Nós não sabemos 
como será distribuição da vaci-
na pelo Brasil e pelo governo 
de São Paulo, então estamos re-
servando R$ 12 milhões do or-
çamento do ano que vem para 
isso”, destacou Guti.

Desde o início da pande-
mia até o momento Guarulhos 
contabiliza 14.890 casos da do-
ença e 1.053 mortes, além de 
outras 16 que são investigadas 
no município. O Boletim Epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria da Saúde ontem traz 
mais cinco óbitos de moradores 
da cidade por covid-19: dois do 
mês passado que estavam sob 
investigação e três deste mês, 

entre eles duas mulheres e três 
homens com idades entre 50 e 
79 anos.

Há dois dias o banco de da-
dos e-SUS VE do Ministério da 
Saúde, no qual são inseridas as 
notificações de pacientes com 
quadro leve de covid-19, apre-
senta instabilidade. Portanto 
a diferença de 58 casos confir-
mados desde o último sábado 
refere-se apenas aos registros 
mais graves da doença.

Ontem taxa de ocupação de 
leitos de UTI para o tratamento 
da covid-19 registrou pequena 
elevação em relação ao dia an-
terior, passando de 70,2% para 
75,6%, enquanto a de enferma-
ria caiu de 70,2% para 67,8%. 
No Centro de Combate ao Co-
ronavírus (3C-GRU) mais dois 
pacientes tiveram alta nesta 
data e dois foram transferidos 
para outros hospitais. No en-
tanto, um foi a óbito no local, 
onde permanecem internadas 
53 pessoas, sendo 17 nas UTIs, 
35 nas enfermarias e uma em 
observação.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK



KAKAU  
MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
HELENA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ 
frescura. Venha se 
deliciar. F.: 95965-
5384.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

GERENTE DE VENDAS
P/ formar equipe ganho 
R$2.000,00 a R$5.000,00, 
enviar CV. p/ buscanatalrn@
gmail.com 
SERVIÇO ESPORÁDICO
para motorista habilitado 
na categoria (D). Coletas 
e entregas na grande São 
Paulo, interior e também 
disponibilidade para viagens 
interestaduais. Empresa fi ca 
próx: ao terminal São João e 
interessados deverão residir 
próximo pois não pagamos 
condução. Whatsapp: Edson 
(11)99910-2487
MOTORISTA
C/ Experiência, que resida 
em Guarulhos  -  Carteira 
CNH  D,  Salario R$  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

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)

ANUNCIE 

AQUI 

 97380-

7685

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: Este momento tende a ser muito bom e belo para 
você agora dentro da sua vida, as coisas andarão bem 
para você. 

TOURO: As suas palavras poderão ser entendidas como 
veneno para algumas pessoas que querem fi car junto a 
você. 

GÊMEOS: Não terá agora suas habilidades tão evidentes 
neste momento da sua vida, então se comporte da 
melhor maneira possível, tente se organizar bem. 

CÂNCER: Você deve neste momento fazer de forma 
magistral aquilo que lhe for requisitado neste momento. 
Os amigos irão deixar você mais forte agora.

LEÃO: Não conseguirá resolver problemas importantes 
neste grande momento da sua vida, ante a sua falta de 
um desenvolvimento dos teus conhecimentos. 

VIRGEM: Não conseguirá agir de forma desorientada 
agora na sua vida, as coisas que podem fi car confusas 
para você agora de maneira intensa. 

LIBRA: O seu estado moral irá fi car mais diluído ante 
uma situação de discussão longa e desnecessária neste 
momento da vida. 

ESCORPIÃO: Agir com uma fonte de energia diferenciada 
deixará você exausta mas também lhe ajudará em alguns 
problemas.

SAGITÁRIO: Somente na alegria é que terá a oportunida-
de de enfrentar muitos problemas na vida, os objetivos 
poderão aí ser enfrentados. 

CAPRICÓRNIO: Tuas capacidades irão melhorar o seu 
trabalho e criar melhores formas de lidar com as ativida-
des com outras pessoas. 

AQUÁRIO: As suas emoções penderão a ter um forte 
momento emocional, mas você depende muito de 
aproximar-se dos geminianos. 

PEIXES: Permita aos outros que sigam com você neste 
momento da sua vida agora. Irá imperar dentro deste seu 
dia uma força motora para que ame mais agora. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 44

RP
ESTUDANTE

BINARIOLAR
VLVARAPI

TEMPOCHEFE

NOAALTAR
ECULPIRI

PANEERVAA
ASIAEEUROPA

MCLEARU
LEOANASAL
INCOMODODOI

TESTEARS
POSTURAERETA

ARALLOSNA

O sistema
usado em 
computa-

dores

Sentido da
estrada na
ida à região

serrana
Tema

comum de
conversas 
no elevador

Asilo
inviolável 

do cidadão
(jur.)

Hora
canônica
ulterior à

sexta

Causa
comum de
queda de

aviões

Brisas;
aragens

(?)-
cidreira,
calmante
natural

Bons (?):
mantêm a
atenção

da plateia

Brinde de
lojas de

cosméticos

Sapo-(?),
anfíbio 

sul-
americano

A conges-
tão causa-

da pela
sinusite

Pesar

Matéria-
prima do
absinto

"Ar", em 
"aerobarco"

Arte, 
em latim

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

Caçadora
da savana

Os dois 
continen-
tes a que
pertence
Istambul
(Turquia)

Palco do
casamento

Leandra
(?), atriz

Berço do rap
brasileiro

Enganar; ludibriar

"(?), a A-
ventureira",

desenho
infantil

Classe
mais abas-

tada da
sociedade

Bastão
Peixe de

rios brasi-
leiros

Autoridade
corporativa
Assimilar 

(conteúdo)

Cor dos cabelos de
quem tem rutilismo

Levir (?), 
técnico(fut.)

Nascida 
na Escócia

Aluno

Consequência 
da ingestão 

                   de 
                   arsênico

Desconforto
Função do 
período de
experiência

Cântico bíblico

Lago asiático

Recomendação
médica  para

preservar a coluna

3/ars — noa. 4/aral. 5/culpi — losna. 7/binário.
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