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Guarulhos faz 1,7 mil testes rápidos 
de coronavírus no 1º dia de mutirão
Foram registrados 232 resultados positivos, o que representa 13% do total de pessoas testadas; ação continua hoje no Bosque Maia e é destinada 
às pessoas que já tiveram contato com pacientes infectados pelo coronavírus, não sendo necessário efetuar o agendamento prévio Pág. 7
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Fico muito feliz em resgatar um projeto que tinha sido abandonado 

pelo Governo do Estado há alguns anos e poder garantir maior 
qualidade de vida para a nossa população”, Guti, prefeitoEuroBovespa Dólar

+1,29%
104.125

+0,93%
R$ 5,34

+0,90%
R$ 6,33

Cidade sobe 45 posições no Índice de 
Sustentabilidade de Limpeza Urbana
Pág. 4

Centro concentra quase um terço dos casos 
confi rmados de covid-19 no município
Pág. 7
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Obras de macrodrenagem Obras de macrodrenagem 
do rio Baquirivu começam do rio Baquirivu começam 

neste anoneste ano
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guardas tentaram abordá-lo, mas o rapaz em-
preendeu fuga, sendo interceptado no cruza-
mento da rua Jacob com a avenida Emílio Ri-
bas. Na oportunidade o indivíduo confessou 
ser gerente de tráfico na região e transportar 
drogas. A equipe encontrou com o rapaz uma 
bolsa com a cocaína e a maconha, além de 
R$ 1 mil. Diante dos fatos, os guardas pediram 
apoio de outras equipes da GCM (Romu II e 
III, IPA Sul e CPO) e conduziram o homem ao 
5º Distrito Policial para elaboração de Boletim 
de Ocorrência e demais providências cabíveis.

tório bastante conhecido do grande público, 
como O Cisne, do francês Camille Saint-Saens, 
e Dança dos Espíritos Abençoados, de Chris-
toph von Gluck, expoente compositor do final 
do barroco e início do classicismo alemão. A 
harpa e a trompa, outra combinação tão bela 
quanto inusitada oferecida pelo programa de 
sábado, resulta nas execuções de Gymno-
pédie, do compositor e pianista francês Erik 
Satie, e Arioso, de Johann Sebastian Bach. 
Como de costume, o espetáculo do Som na 
Tela também oferece ao público a estreia de 
Green Light, do estagiário de composição das 
Orquestras de Guarulhos, Adriano Carrijo.

Nesta quarta-feira (5) agentes da Su-
binspetoria Bosque Maia da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guarulhos apreende-
ram 689 pinos de cocaína e 46 trouxinhas 
de maconha com um indivíduo em um cru-
zamento da avenida Emílio Ribas, no Jar-
dim Tranquilidade. O sujeito acabou detido 
e conduzido pelos guardas à delegacia.

A apreensão aconteceu após a saída dos 
agentes do Centro de Formação da GCM (Vila 
Tijuco), quando depararam com um homem 
dentro de um carro em atitude suspeita. Os 

No mês de julho, o número de benefi-
ciários da Tarifa Social de Energia Elétri-
ca em Guarulhos aumentou 14,74%, pas-
sando de 22.426 famílias contempladas 
em junho para 25.733, ou 3.307 famílias 
incluídas no programa. Em comparação 
a janeiro, o crescimento é de 141,62%, já 
que havia 10.650 beneficiários da Tarifa 

No Som na Tela deste sábado (8), às 20h, 
instrumentistas da Orquestra Gru Sinfôni-
ca apresentam concerto em que combinam 
a delicada sonoridade da harpa com instru-
mentos melódicos diferentes. O Som na Tela 
é apresentado ao vivo pelas redes sociais das 
orquestras de Guarulhos no YouTube (www.
youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wn-
ZreRGSo1g), no Facebook (www.facebook.
com/ojmguarulhos/) e no Instagram (www.
instagram.com/orquestra.em.casa/).

Dentre tais combinações, o programa 
conta com arranjos especiais e exclusivos em 
composições para flauta e harpa, um reper-

GCM apreende drogas com indivíduo no Jardim Tranquilidade

Número de beneficiários da Tarifa Social de Energia cresce 14,74%

Som na Tela oferece espetáculo com combinações sonoras

Social naquele mês.
De acordo com a Secretaria de Desen-

volvimento e Assistência Social, a procura 
pelo benefício vem crescendo desde 2017, 
quando apenas 1.422 famílias obtinham a 
Tarifa Social no município. O aumento ocor-
re em razão da divulgação do programa em 
mutirões, na imprensa e nas redes sociais.
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Justiça bloqueia R$ 12 milhões de Baldy 
e outros alvos da Operação Dardanários

ACONTECE

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

A pedido do Ministério 
Público Federal, o juízo da 
7ª Vara Federal Criminal do 
Rio de Janeiro determinou o 
bloqueio de mais de R$ 12 mi-
lhões do secretário de Trans-
portes Metropolitanos de São 
Paulo Alexandre Baldy e de-
mais alvos da Operação Dar-
danários. A ofensiva aberta 
ontem prendeu o ex-deputa-
do e ex-ministro, um pesqui-
sador da Fiocruz e mais uma 
pessoa, todos investigados 
por suposto ‘conluio’ relacio-
nado ao direcionamento de 
contratações, especialmente 
na área da Saúde.

Além de cumprir seis 
mandados de prisão, agentes 
fazem 11 buscas em endere-
ços nas cidades de Petrópolis 
(RJ), São Paulo (SP), São José 
do Rio Preto (SP), Goiânia 
(GO) e Brasília (DF). Segundo 
a PF, a ofensiva apura crimes 
de corrupção, peculato, lava-
gem de dinheiro e organiza-
ção criminosa e foi nomeada 
em referência “aos agentes 
de negócios, atravessadores 
que intermediavam as con-
tratações dirigidas”.

O MPF diz que a inves-
tigação ‘apura pagamento 
de vantagens indevidas a 

organização criminosa que 
negociava e intermediava 
contratos em diversas áreas’. 
A ofensiva é um desdobra-
mento das operações Fatura 
Exposta, Calicute e SOS.

Segundo os investiga-
dores, ex-diretores da Or-
ganização Social Pro-Saúde 
delataram ‘o pagamento de 
vantagens indevidas para 
agentes que pudessem in-
terceder em favor da OS em 
relação aos pagamentos do 
contrato de gestão do Hospi-
tal de Urgência da Região Su-
doeste (HURSO), em Goiânia, 
que foi administrado pela Os 
entre 2010 e 2017’.

“Para possibilitar o paga-
mento de valores não conta-
bilizados, os gestores da OS 
a? época instituíram esque-
ma de geração de ‘caixa 2’ 
na sede da Pro-Saúde, com 
o superfaturamento de con-
tratos, custeados, em grande 
parte, pelos repasses feitos 
pelo Estado do Rio de Ja-
neiro, os quais constituíam 
cerca de 50% do faturamen-
to nacional da organização 
social (que saltou de aproxi-
madamente R$ 750 milhões 
em 2013, passando por R$ 1 
bilhão em 2014 e chegando a 
R$ 1,5 bilhão em 2015)”, indi-
cou o MPF em nota.

De acordo com os pro-
curadores, os agentes ainda 
‘prosseguiram intermediando 
os interesses dos ex-diretores 
da Os na obtenção de contra-
tos de sua empresa recém-
-criada com outros órgãos da 
administração pública, me-
diante o pagamento de um 
percentual a título de vanta-
gens indevidas’.
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Faculdade capixaba que é referência no 
ensino superior brasileiro, chega a SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Faculdade 
Multivix acaba de inaugurar 
seu polo de ensino a distân-
cia na região de Vila Florida, 
na cidade de Guarulhos. A 
novidade traz mais opções 
para quem busca oportuni-
dades no mercado de traba-
lho, com cursos de Gradua-
ção e Pós-graduação.

Nos últimos anos, a Fa-
culdade Multivix conquistou 
espaço de referência no en-
sino superior, ficando entre 
as melhores faculdades do 
Brasil. A instituição nasceu 
há mais de 20 anos, através 
de uma iniciativa de profes-
sores da universidade federal 
e hoje é uma das melhores e 
que mais cresce no Brasil.

Com qualidade de ensi-
no reconhecida pelo Minis-
tério da Educação (MEC) e 

nota máxima nas principais 
avaliações educacionais do 
país, a Multivix já conta 
com nove unidades presen-
ciais e mais de 170 polos 
distribuídos por 10 estados 
brasileiros, com mais de 60 
cursos de Graduação, 100 
cursos de Pós-graduação e 
27.000 alunos, nas modali-
dades presencial, semipre-
sencial e online.

Os estudantes da facul-
dade encontram uma insti-
tuição completa. São nove 
bibliotecas físicas e uma bi-
blioteca digital com mais de 
15 mil títulos, 30 editorias 
e 2.200 periódicos, além de 
um aplicativo moderno com 
diversas funcionalidades que 
facilitam a vida acadêmica, 
setor exclusivo de emprego 
e estágios, corpo docente de 

mestres e doutores e alto in-
vestimento em tecnologia.

A instituição segue ino-
vando e alcançando metas 
melhores todos os anos. Para 
o Diretor Executivo, Tadeu 
Penina, a Multivix desempe-
nha um importante papel na 

FOTO: DIVULGAÇÃO

sociedade, graças a um traba-
lho de qualidade, inovador e 
com muita dedicação e res-
peito às pessoas.

O polo Guarulhos da fa-
culdade Multivix está insta-
lado nas dependências do Co-
légio Marconi, situado à rua 

João Romano, 313 - Vila Fló-
rida e está sob a responsabi-
lidade da professora Susana 
Carvalho Ferreira, gestora da 
unidade. Para contato, basta 
ligar para (11) 2905-0225 ou 
passar um WhatsApp para 
(11) 93243-4200.



Mais de 150 consultas médicas serão ofertadas 
neste sábado pelo programa Saúde Agora
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste sábado (8) 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) Jurema e Parque Jan-
daia vão funcionar das 8h às 
16h pelo programa Saúde Ago-
ra. Juntas, elas ofertarão mais 
de 150 consultas médicas para 
pacientes previamente agen-
dados, além de atendimentos 
de enfermagem em demanda 
espontânea, bem como vacina-
ção e dispensação de medica-
mentos nas farmácias.

Na UBS Parque Jandaia 
serão disponibilizadas 28 con-
sultas em pediatria, 28 em clí-
nica médica e 21 em ginecolo-
gia, incluindo as de pré-natal. 
Também já estão agendadas 
14 coletas de papanicolau (exa-
me de prevenção ao câncer de 
colo de útero).

Já a UBS Jurema agendou 
45 consultas em ginecologia, 
uma vez que contará com dois 
profissionais em atendimento 
neste sábado, e 13 exames de 
papanicolau. Além de atuali-

zar a carteirinha de vacinação, 
especialmente com as doses 
do sarampo, cuja campanha 
nacional, que é destinada às 
pessoas com idade a partir de 
seis meses a 49 anos, termina 
no próximo dia 31, a popula-
ção também pode regularizar 
questões administrativas nas 
UBS, como o cadastro e com-
promissos do Bolsa Família.

Segundo a prévia da Cam-
panha de Vacinação divulgada 
pela Vigilância Epidemiológi-
ca Municipal, até o momento 
já foram administradas 3.962 
doses contra o sarampo en-
tre a população de seis meses 
a 29 anos que estava com o 
esquema vacinal incomple-
to, de um total de 18.849 que 
compareceu aos postos. Além 
disso, foram vacinadas 14.471 
pessoas de 30 a 49 anos, faixa 
etária em que a imunização é 
feita indiscriminadamente, in-
dependentemente de atraso na 
carteirinha.

Guarulhos sobe 45 posições no Índice de 
Sustentabilidade de Limpeza Urbana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Entre os anos 
de 2018 e 2019 Guarulhos su-
biu 45 posições no Índice de 
Sustentabilidade e Limpeza 
Urbana (Islu), elaborado pelo 
Sindicato Nacional das Em-
presas de Limpeza Urbana 
(Selurb) em parceria com a 
consultoria PwC Brasil. Nes-
se período, o município saiu 
de 0,656 para 0,698 ponto, 
tornando-se a 20ª melhor ci-
dade do país no ranking. A 
liderança é da cidade de San-
tos, com 0,753 ponto, seguida 
por Niterói (RJ), com 0,742, e 
por Caxias do Sul (RS) e Blu-
menau (SC), com 0,734 cada.

O índice atribui ainda a 
nota máxima (1) a Guarulhos 
no quesito Impacto Ambiental, 
que avalia a disposição adequa-
da de resíduos. Em relação ao 
grau de autonomia financeira 
do município para a prestação 
dos serviços de limpeza urba-
na, a cidade alcançou o índice 

bastante satisfatório de 0,876. 
Quanto ao grau de desenvolvi-
mento econômico e social da 
população e a correspondente 
cobertura dos serviços de co-
leta, o resultado de Guarulhos 
também foi próximo à nota 
máxima, com 0,832 ponto.

O secretário de Serviços 
Públicos, Rodnei Otávio Mi-
nelli, ressalta que tal resultado 
é fruto do esforço da Prefei-
tura, através do Departamen-
to de Limpeza Urbana, para 
melhorar o serviço prestado à 
população e preservar o meio 
ambiente. “Subimos 45 posi-
ções em relação ao estudo do 
ano anterior, o que é muito 
gratificante e mostra que esta-
mos no caminho certo. Ainda 
assim, seguimos trabalhando 
no grande desafio de ampliar 
o serviço de coleta seletiva no 
município”, afirma Minelli.

Criado em 2016, o Islu tem 
como principal objetivo men-

surar o grau de adesão dos 
municípios às metas e diretri-
zes da lei federal 12.305/2010 
– Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS) – e reflete 
o aprimoramento do setor de 
limpeza urbana nos aspectos 
relacionados à gestão ambien-
talmente adequada de resíduos 
sólidos, desde a coleta até a des-
tinação final.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom ss

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Páscoa é tão somente o recomeço, onde estará 
em alta a certeza de um futuro repleto de 
realizações, esperando que o amor inunde o 
coração dos homens, pondo fim as guerras e 
ao egoísmo, permitindo que a paz volte a reinar, 
como um dia, o Nosso Pai, 
sonhou para Nós. 

Feliz Páscoa!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Vicente A. de Souza (presidente)

Ser pai é cuidar, 
proteger e acima 

de tudo amar

F
E

LI
Z

PAIS
DIA D

O
S

FelizDia dos Pais

Eli Corrêa Filho
Deputado Federal

Ser pai é a prova de que, para criar
grandes projetos, é preciso muito
cuidado, amor e dedicação.

O grego gourmet chegou!

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Quem nunca expe-
rimentou, e matou a fome, com aque-
le lanche de churrasquinho grego 
nas ruas próximas a rua 25 de Março 
ou na região da Santa Efi gênia? Eu 
mesmo cansei de me acabar neles 
sempre que precisava buscar as deco-
rações das festas do Espaço Teen na 
Cervejaria Paulista.... E agora, quem 
curte este tipo de lanche não precisa 
mais sair de Guarulhos para apreciar 
o, sempre saboroso, lanche.

A partir de hoje, sexta-feira, na 
rua Felizarda Firmino de Andrade, 
aquela rua do Kabala, vai inaugurar 
o Greguss Container!

O espaço, que terá uma cozinha 
dentro de um container e a máqui-
na de churrasco grego fi cará exposta 
protegida por portas de vidro, terá 
um salão para até 100 pessoas com-
pletamente decorado com motivos 
gregos. 

A abertura do espaço, por causa 
da pandemia mundial será de 40%, 

se preocupando com o distanciamen-
to social.

O cardápio contará com 5 tipos de 
lanches diferentes e as baguetes de 
15 centímetros prometem vir reche-
adíssimas.

Os valores dos lanches irão variar 
de R$ 15 a R$ 20 e um cardápio de 
cervejas artesanais já está sendo pro-
videnciado trazendo muito sabor ao 
delicioso lanche.

Ah! Quase esqueci!
Nos próximos meses a casa conta-

rá com uma quadra de futebol socie-
ty integrada, espaço kids, palco para 
música ao vivo e telão para exibição 
de jogos de futebol.

O Greguss Container funcionará, 
durante este período de fl exibiliza-
ção, de quarta-feira a domingo, das 
18h às 23h. Há estacionamento con-
veniado em frente ao restaurante.

Certeza absoluta que será um su-
cesso!!! Um abração e até semana que 
vem galera!!!

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Diretoria União e Ação
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O Sindicato saúda os pais metalúrgicos e parabeniza os valorosos 
companheiros, que trabalham duro por suas famílias e pelo Brasil.

Frente à terrível pandemia do coronavírus, vimos desejar a todos 
muita saúde e pedir que redobrem os cuidados no lar, na fábrica, 
no transporte coletivo.

Este Dia dos Pais será diferente, para o Sindicato e também 

UM ABRAÇO AOS PAIS!

Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região
Telefone 2463.5300. Acesse - www.metalurgico.org.br

a muitas famílias, separadas pelo distanciamento social. Essa 
barreira, porém, pode ser superada por gestos de afeto, boas 
palavras ou mesmo vídeos que demonstrem carinho e amor.
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2015 - Diretores, assessores e pais metalúrgicos, em nossa sede, durante a homenagem daquele ano

Saúde faz 1.778 testes rápidos de covid-19 no 1º dia de mutirão
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais de duas mil 
senhas distribuídas, 1.778 tes-
tes rápidos para covid-19 cole-
tados com 232 resultados posi-
tivos, o que representa 13,04% 
do total de pessoas testadas. 
Este foi o saldo do primeiro dia 
do mutirão de exames realiza-
do pela Secretaria da Saúde de 
Guarulhos ontem no Bosque 
Maia. O ajudante de pedreiro 
José Ferreira Júnior, de 61 anos, 
madrugou para garantir seu 
lugar na fila. Ele, que perdeu a 
mãe e a irmã para o novo co-
ronavírus há dois meses, pegou 
a senha de número 1 e pouco 
depois das 9h15 deixou o local 
aliviado com o resultado nega-
tivo nas mãos.

Mesmo com o laudo apon-
tando que não teve contato com 
o vírus, Ferreira disse que valeu 
a pena ter chegado cedo para 
fazer o exame. “Como tive essas 
perdas na minha família decidi 
correr atrás para saber se tam-
bém estava infectado. Então, 
vim fazer o teste. Achei ótima 
a iniciativa da Prefeitura”, disse. 

FOTO: SIDNEI BARROS

Destinado às pessoas que já 
tiveram contato com pacientes 
infectados pelo novo coronaví-
rus, não sendo necessário efe-
tuar o agendamento prévio, o 
mutirão prossegue nesta sexta-
-feira (7) no mesmo horário e 
local. Para participar da ação 
o interessado deve levar docu-
mento de identidade e cartão 
do SUS e não pode estar com 
síndrome gripal. O atendimen-
to é feito por meio da distribui-
ção de senhas.

A testagem será feita por 
meio de uma picada no dedo 
e o resultado fica pronto em 

aproximadamente 15 minu-
tos. As pessoas que testarem 
positivo para covid-19 serão 
acompanhadas pela equipe 
profissional da UBS onde são 
cadastradas.

Até o final do mês mais seis 
mutirões serão realizados. Os 
próximos acontecem nos dias 13 
e 14 no Terminal de Ônibus da 
Vila Galvão, nos dias 20 e 21 no 
Terminal de Ônibus Pimentas e 
nos dias 27 e 28 no Supermer-
cado Comercial Esperança (es-
trada Guarulhos-Nazaré, 4.201, 
Jardim São João). O horário é 
sempre o mesmo: das 9h às 15h.

Centro concentra quase um terço dos casos 
confirmados de coronavírus em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Das 16.203 pesso-
as com diagnóstico confirma-
do para o novo coronavírus 
em Guarulhos até o momen-
to, 5.123 delas são moradores 
da Região de Saúde Centro. 
Foram 312 mortes em decor-
rência da doença nesse terri-
tório, que tem a menor taxa 
de letalidade do município, 
respondendo por 6% do total 
de 1.096 óbitos registrados até 
agora, enquanto que a média 
da cidade é 7%.

Ontem o número de pes-
soas que venceram a covid-19 
passou de 14.500. Na Região de 
Saúde Cantareira o número de 
infectados é de 4.387, com 301 
mortes. Em seguida, com 3.299 
casos confirmados e 222 óbi-
tos, está a Região São João/Bon-
sucesso. Já na Região de Saúde 
Pimentas/Cumbica soma 3.272 
notificações positivas e 261 
mortes até o momento.

Mais três óbitos que ocor-
reram em julho e estavam sob 
investigação foram confirma-

dos para o coronavírus. Outras 
13 mortes são investigadas.

Do total de óbitos registra-
dos em Guarulhos até agora, 
70% atingiu a população idosa, 
sendo 25% na faixa etária de 
60 a 69 anos, 22,1% na de 70 a 
79 anos e 22,9% na de 80 anos 
ou mais. Em contrapartida, a 
propagação do vírus na cidade 
é maior entre pessoas de 30 a 
39 anos, com 23,62% dos casos 
confirmados, seguida dos adul-
tos de 40 a 49 anos, com 22,83% 
das notificações positivas.

No momento, a taxa de 
ocupação de leitos destinados 
à covid-19 no município é de 
77% em relação às UTIs e de 
59,5% no que se refere às va-
gas de enfermaria. No Hospi-
tal de Campanha do Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-GRU), que está atualmente 
com 46 pacientes internados, 
sendo 18 em UTIs, 27 em en-
fermarias e um em observa-
ção, mais uma pessoa teve alta 
e duas foram transferidas. 



HORÓSCOPO

ÁRIES: Você irá notar que alguns pensamentos mais 
ligados às pessoas dentro da constelação de Libra fi carão 
ainda mais fortes nesta altura da sua vida. 

TOURO: Caso você não compreenda que existem 
alterações necessárias, tenderá vir a padecer dos efeitos 
referentes ao seu relacionamento com algumas pessoas. 

GÊMEOS: Muitas ações do planeta Saturno e de Júpiter 
acontecerão de forma muito mais astuta. Faça um bom 
planejamento.

CÂNCER: As grandes modifi cações das coisas que 
possam vir a acontecer farão bem para você. Boas 
ocorrências irão alegrar bastante o seu dia. 

LEÃO: As difi culdades serão um pouco mais constantes 
neste dia atrapalhando o desenvolvimento do seu dia. O 
astro rei virá como algo muito enérgico.

VIRGEM: Você irá agir sem compreender bem tudo o que 
está ocorrendo no decorrer o dia. Netuno tenderá a lhe 
auxiliar e bastante nessa sua nova empreitada.

LIBRA: Muitos bons elementos tendem a dirigir-se para 
suceder em um rumo célere durante este dia, assim você 
terá uma fl uência social. 

ESCORPIÃO: Você pode vir a transmitir mais fi rmeza, 
um pouco acima do trivial neste momento. Água irá 
preferencialmente lhe fortifi car.

SAGITÁRIO: Muitos componentes irão ocorrer em uma 
diretriz muito diversa na sua vida, seja genuíno com você. 
Irá se achegar de indivíduos de Touro.

CAPRICÓRNIO: Se você apreciar os acontecimentos com 
equilíbrio afastará as suas vontades mais fora do comum. 
Pode apresentar uma grande indiferença.

AQUÁRIO: É importante você atuar com bastante resig-
nação e persistência naquilo que é mais complexo dentro 
do seu quadro amoroso. 

PEIXES: As coisas mais clamas vão acontecer de forma 
mais constante na sua vida, o satélite natural Lua será um 
grande e importante infl uenciador. 
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TLAL
JESUSCRISTO

RORAIMAJACU
GRISBPIS
OEAVARENTO

EDILALITD
VERRUGAMATE

BÃOMMARROM
USEZOVPA
ZOADAEDEN

LINCEURZU
OACESAST

ESTRELAPANE

RORDORÇ
MESROLIMÃ

ENSEJOAMARO

(?) de
cena: de-
saparece

Estado
menos

populoso
do Brasil

Motivo de
briga na
garagem

de prédios

Ave usada
na produ-
ção de ca-
fé gourmet

Cinzento-
azulado

Sufixo de
"metila"
(Quím.)

Xeque-(?),
lance final
do xadrez

Marca na
pele de
bruxas
(Folc.)

O açúcar
de mesa
(Quím.)

(?)/off,
botão do
controle
remoto

Ouvir (?):
sintoma 

da esqui-
zofrenia

Olhos 
de (?):

enxergam
muito bem

Barbara (?),
atriz de

"Jeannie é
um Gênio"

O produto
vendido 
no bazar

Sylvia
Plath,

poetisa
dos EUA

Sirius,
Capella ou

Polaris
(Astr.)

Preparar 
(a barraca)

para o
camping

Defeito
que causa
acidentes
de avião

Multidão
(pop.) 

Diário
Oficial
(sigla)

Saudação
cordial

Tipo de
carrinho pa-
ra descer
ladeiras

(?) Caval-
canti,

político e
advogado

Labuta

Índole do
Tio Pati-

nhas (HQ)

Uma das 
pessoas da
Santíssima
Trindade
(Catol.)

Arte divinatória
africana

(?) do Samba, área de
shows no Centro (Rio)

(?) Mell, ativista con-
tra maus-tratos aos
animais Sem

margem para dúvida
Vila na Costa Azul da França,
é o refúgio de Brigitte Bardot

Rua
(abrev.) 

A Estação
das Flores

"Deixa"
do opor-
tunista 

É "longo"
para quem
não eco-
nomiza o
salário

Trem (?),
expressão

mineira
Algazarra

Vivas
(?) Rios,
cidade 

fluminense

Função da
calda na 

montagem
do bolo

Ponto negativo de um carro,
influencia na escolha de compra

Pedra de
moinhos

Apelido de
Alcione

2/on. 4/éden — gris — jacu. 6/ensejo. 11/saint-tropez.

MASSAGEM RELAXANTE
Local discreto. Atendimento 
vip. Fone 93358-0823 Whats

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Relax

SERVIÇOS

Aluga-se

Dinheiro

Vende-se

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

EMPREGOS

ANUNCIE AQUI  97380-7685

ANUNCIE 

AQUI 

 97380-

7685

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
ALUGO ( URGENTE )
Galpão 300mts² c/ trifásico,+ 
dependencias na Vl. Galvão. 
F.: 94004-1714 whats. Dir. 
c/ prop.

NOME LIMPO JÁ
C/ Rapidez e segurança 
100% dentro da Lei CPF e 
CNPJ. 95328-9829 Whats./ 
3105-7745

CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
APTO. CECAP
Cond Alagoas. 3 dorms. + 
dep 1 wc  1 vaga quadra 
academia.  190 mil. fi nanc.. 
F.: 94249-5706.
IMÓVEL
4 - apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts ! 340 mil! Rua 
Consul Orestes Correa - 
295 - Macedo F.: 4372 9006 
/94805-7644
IMÓVEL 1
Rua da Penha - 127 - 
Macedo - 1300 mts - 2.600 
(dois milhões e seiscentos 
mil) ! No local funciona um 
estacionamento que paga 
4.500 reais/mês ! F.:4372- 
9006 /94805- 7644

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. 
Guarulhos Idade de 20 a 
40 anos. F.: 99657-4599 c/ 
Cristiane

IGARATÁ/ STA. ISABEL
Chácaras planas 1.000Mts² c/ 
luz, entrada R$ 10 Mil, Iniciais 
R$ 500,00/Mês  - LEI 6766. 
Fs.: 4328-5097/ 96717-5097
MAIRIPORÃ CHÁCARAS
Lot. Aldeia de Miriporã c/ Luz, 
entrada  R$ 10 Mil, Iniciais  
R$ 350/mês. Lei 6766 Fs.: 
4328-5097/ 96717-5097

STA. ISABEL/IGARATÁ
Sítios 20 Mil Mts², entrada  
R$ 30 Mil iniciais R$ 700,00/
Mês, c/ casa 4 dorms., 
entrada  R$ 80 Mil Iniciais R$ 
1.000,00/Mês Fs.: 4328-5097/ 
96717-5097
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

IMOVEL TATUAPÉ
Fotos e vídeos ! 9.700 mts 
! 5 mil reais o metro !Ótima 
localização próx. marginal 
Tietê. F.: 4372-9006/94805-
7644 
CASA TÉRREA
3 dorms. 1 suíte  3 vagas de 
gar.  205 metros construídos  
250 metros de terreno  300 
mil reais   Rua Urussanga, 60 
- Vila Izabel. F.: 4372- 9006 / 
94805-7644
APTO
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006
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Obras do programa de macrodrenagem do rio Baquirivu começam neste ano
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As obras do Pro-
grama de Macrodrenagem e 
Controle de Inundações do rio 
Baquirivu-Guaçu, promovidas 
pela Prefeitura de Guarulhos, 
estão em processo de licitação 
e devem ter início ainda neste 
ano. O projeto vai melhorar os 
sistemas de drenagem e a mo-
bilidade urbana no município 
com uma série de obras viárias, 
urbanísticas e habitacionais.

Segundo o prefeito Guti, 
o projeto de adequação do Ba-
quirivu é uma das maiores re-
alizações do seu governo. “Esse 
programa vai beneficiar direta-
mente bairros próximos e indi-
retamente toda a cidade com 
obras de drenagem, recupera-
ção de vias e modernização do 
sistema de mobilidade urbana, 
implantação de equipamentos 
de esporte, lazer e saúde. Fico 

muito feliz em resgatar um pro-
jeto que tinha sido abandona-
do pelo Governo do Estado há 
alguns anos e poder garantir 
maior qualidade de vida para a 
nossa população”, afirma.

O programa conta com 
financiamento externo na or-
dem de R$ 516 milhões e tem 
por objetivo a redução de cheias 
por meio da ampliação da ca-
lha do rio Baquirivu-Guaçu e 
a construção de reservatórios, 
recuperação de áreas de várze-
as, com implantação de parque 
linear, arborização, passeio pú-
blico, ciclovia, pista de corrida 
e mobiliário urbano, ampliação 
da foz do córrego Cocho Velho, 
melhoria de vias urbanas e am-
pliação dos corredores viários 
de acesso ao aeroporto interna-
cional de Guarulhos.

O secretário de Obras, Mar-

co Antonio Guimarães, fez 
questão de salientar que esse 
projeto de drenagem e con-
trole de cheias executado em 
Guarulhos é um dos maiores 
do Estado. “É um projeto de 
macrodrenagem que requali-
ficará grande parte da cidade 
com a ampliação da calha do 
rio Baquirivu e a construção de 
reservatórios. Mas as obras não 
param por aí, haverá ainda re-
cuperação de vias, moderniza-
ção de corredores de ônibus e 
a implantação de um parque li-
near de 70 mil m², entre outras 
ações”, revela.

A execução do programa foi 
possível graças ao empenho do 
prefeito Guti e das tratativas do 
secretário de Obras e do titular 
da Pasta de Governo, Edmilson 
Americano, junto aos represen-
tantes da Corporação Andina 

do Fomento (CAF) para apro-
vação do empréstimo interna-
cional pelo Banco de Desenvol-
vimento da América Latina.

Para Americano, o progra-
ma de macrodrenagem é um 
marco para o município. “Esse 
projeto irá beneficiar mais de 
300 mil pessoas diretamente 

e a população de toda a cidade 
indiretamente. Na verdade era 
uma obrigação do governo es-
tadual, mas como o projeto foi 
abandonado o prefeito Guti, co-
rajosamente, assumiu a tarefa 
de garantir a execução dessa 
importante obra para a cidade”, 
ressalta.

FOTO: MÁRCIO LINO

Licitação
O processo licitatório das 

obras contempla a canalização 
de 14,4 km do rio Baquirivu, 
instalação de parque linear 
em toda a sua extensão e uma 
ciclovia que irá da estação da 
CPTM até a divisa com a ci-
dade de Arujá, com cerca de 
20 km. No processo também 
haverá a canalização de parte 
do córrego Cocho Velho, cons-
trução de seis pontilhões e 
melhoria em 13 travessias, re-
qualificação de 23 km de vias 
públicas e implantação de áre-

IDEROL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
CNPJ/MF nº 46.006.482/0001-98 - NIRE nº 35218037201
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidam-se os seus sócios: Vasco Antônio Rossetti (CPF 
059.838.278-04); Arlindo José Rossetti (CPF 221.538.708-44); Es-
pólio de Carlos João Rossetti (CPF 033.394.320-15) e José Ângelo 
Rossetti (CPF 118.456.000-53) para se reunirem em assembléia 
geral extraordinária, a realizar-se na sede social na Rua João 
Gonçalves nº 287, 2º andar, centro da cidade/município de Gua-
rulhos, estado de São Paulo, no dia 12 de agosto de 2020 (quarta-
-feira), às 10 horas, em primeira convocação, e em segunda e úl-
tima convocação às 10h30m do mesmo dia 12/08/2020, a fi m de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração dos es-
tatutos sociais. - alteração da razão social para: IDEROL ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS LTDA; - alteração do objeto social - substituir a 
administração de consórcios pela administração de bens; - extin-
guir a ouvidoria. b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Guarulhos/SP, 31 de julho de 2020. Vasco Antônio Rossetti - Sócio.

PROCESSO SELETIVO
 O Hospital Municipal Vereador José Storopolli 
(Hospital Vila Maria), CNPJ nº 61.699.567/0003-54, 

torna público que receberá currículos para o processo seletivo 
para preenchimento de vagas e cadastro de reserva técnica 
do quadro de colaboradores, de acordo com a relação abaixo.

Para diversas áreas estamos selecionando 
candidatos com deficiência (PCD).

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para 
o e-mail: selecao@hmvjs.spdm.org.br ou no local “Rua: 
Francisco Fanganiello,127 Parque Novo Mundo

Médico Anestesista Médico Intensivista Adulto 
e Pediátrico

Médico Nefrologista Médico Cirurgião Plástico
Médico Radiologista Médico Hematologista

Prefeitura irá recorrer de decisão judicial que determina desativação de abrigo para cães
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura vai recorrer da decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos que determina a desativação 
de um abrigo para cães localizado em terreno da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU) ao lado da Etec do Parque Cecap. A ação ocorre a pedido do Ministério Público estadual em ação civil 
pública contra o município, a CDHU e a protetora de animais que opera o local.

De acordo com Andrea Viegart, diretora de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, a decisão judicial está baseada 
numa situação que não corresponde à realidade. “Não se trata de canil clandestino, mas sim de um abrigo de animais 
idosos com poucas chances de adoção que presta importante serviço ao município desde 2012 e que inclusive, há dois 
anos, conta com o apoio da Prefeitura. Além disso, a decisão baseia-se em lei municipal já revogada e ainda tem como alvo 
a antiga localização do abrigo, que há algum tempo foi deslocado e reformado pela própria CDHU, proprietária do terreno 
que autoriza a atividade. Como a pessoa vai deixar uma área na qual nem sequer está mais?”, questiona a diretora.

Para o secretário de Justiça, Airton Trevisan, “o município tem preocupação e é parceiro na causa da proteção animal e 
recorrerá justamente porque tem certeza de que os animais são bem tratados pela cuidadora e acompanhados sistematica-
mente pela municipalidade”, afirma.

Ainda segundo Andrea, todos os 76 animais abrigados são vacinados e castrados e o local é vistoriado frequentemente 
para garantir boas condições sanitárias, de saúde e conforto aos cães.

as de recreação e esporte com 
iluminação pública sustentável, 
arenas esportivas, grama sin-
tética em campos de futebol, 
alambrado, iluminação, vestiá-
rios, sanitários acessíveis e área 
de convivência.

Haverá também a constru-
ção de dois reservatórios de 
retenção, um com capacidade 
para 240 milhões de litros de 
água na confluência do cór-
rego Tanque Grande com o 
córrego Água Suja (foz do rio 
Baquirivu), e outro com 839 

milhões de litros entre as ruas 
Florestan Fernandes e Francis-
co Xavier Correa. Com a cons-
trução desses reservatórios, a 
ocorrência de enchentes de-
verá ser reduzida para uma a 
cada 25 anos. O programa pre-
vê ao todo cinco reservatórios, 
reduzindo a incidência de uma 
inundação a cada cem anos, 
conforme critério apontado 
pelo Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) do 
Estado de São Paulo.

O projeto conta ainda com 

a adequação do corredor viá-
rio da rua Jamil João Zarif em 
uma extensão de 3,5 km e do 
corredor de ônibus da avenida 
Natalia Zarif, com 4 km. Ha-
verá também a implantação 
do loteamento Ponte Alta II 
numa área de 230 mil m² com 
345 lotes residenciais, além de 
prédios com 378 apartamen-
tos, áreas verdes, implantação 
de Ponto de Entrega Voluntá-
ria (PEV), unidade de pronto-
-atendimento (UPA), escola, 
quadras, área comercial e toda 

a infraestrutura urbana com 
arruamento, pavimentação, 
drenagem, calçadas etc. 

A gestão do programa cabe 
às secretarias de Governo, 
Obras, Habitação, Assistência 
Social e Meio Ambiente, que 
atuarão no desenvolvimento, 
monitoramento e fiscalização 
da obra. O programa contará 
também com o envolvimento 
das secretarias da Fazenda, 
Justiça e Transportes e Mobi-
lidade Urbana, além da Procu-
radoria-Geral do Município.
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