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Mutirão de testes rápidos identifi ca 
510 pessoas infectadas por covid-19
Foram 4.009 amostras coletadas nos dois dias da ação no Bosque Maia, resultando em 12,7% o total de pessoas com 
resultados positivos; todas serão acompanhadas pela equipe profi ssional da UBS onde são cadastradas Pág. 4
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Vamos continuar trabalhando duro para que a 

gente possa passar por essa pandemia o mais 
rápido possível”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+1,31%
R$ 5,41

-1,30%
102.775

UPA Paulista é eleita uma das 3 melhores do país pelo Ministério da Saúde Pág. 3

Unidade recebeu qualificação por aplicar metodologia de gestão que tornou mais eficiente o atendimento nas emergências

+1,26%
R$ 6,41

Exército realiza ação Exército realiza ação 
de desinfecção no de desinfecção no 
aeroportoaeroporto
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presenciais para o dia 7 de outubro
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Cidade registra 3,6 mil BOs de 
violência contra a mulher em 2020
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Duas horas antes da exibição do ví-
deo, na quinta-feira, lives com a parti-
cipação de funcionários das unidades 
e do cantor Adriano dos Teclados vão 
convocar o público para assistir ao ví-
deo, diretamente do CCI Santa Mena. 
A iniciativa da Prefeitura faz parte das 
atividades de acompanhamento a dis-
tância feitas pelos 25 funcionários dos 
CCIs aos assistidos. Os idosos são con-
tatados semanalmente por telefone ou 
WhatsApp para a realização de ativi-
dades que os estimulem a permanecer 
ativos e tranquilos, promovam bem-es-
tar e contribuam para o fortalecimento 
de vínculos.

as operações dos voos internacionais.
A iniciativa, que tem como objetivo 

minimizar os riscos de contaminação 
pelo novo coronavírus no ambiente ae-
roportuário, soma-se às mais de 18 me-
didas preventivas adotadas pela GRU 
Airport após a declaração da pande-
mia de covid-19 pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

Ao contrário do tradicional Baile do 
Dia dos Pais, os Centros de Convivência 
do Idoso (CCIs) Gopoúva e Santa Mena 
celebram a data neste ano de uma for-
ma diferente: cinco pais idosos serão 
sorteados para receber na próxima ter-
ça-feira (11) a visita do cantor Felix Man-
rik, que se apresentará na janela ou por-
ta do contemplado, e também ganharão 
um kit festa com doces e bolo. Além 
disso, na quinta-feira (13), às 15h, será 
exibido um vídeo nas redes sociais Fa-
cebook e WhatsApp homenageando os 
pais assistidos pelos dois equipamentos 
da Secretaria de Desenvolvimento e As-
sistência Social de Guarulhos.

A prefeitura entregou nesta semana 
mais 6.600 máscaras de tecido para pes-
soas em extrema vulnerabilidade social. 
Quatro mil máscaras, dispostas em mil 
kits com quatro máscaras de pano, um 
sabonete e um folheto informativo sobre 
a prevenção à Covid-19, foram distribuí-
das a famílias da comunidade São Rafael 
na quarta e quinta-feira, dias 5 e 6. Já na 

Cerca de 60 Militares do Comando 
Conjunto Sudeste (CCSE) realizaram, 
na manhã desta sexta-feira (7), a desin-
fecção de superfícies como corrimãos, 
cadeiras, escadas rolantes, balcões e 
totens de autoatendimento das áreas 
públicas do Terminal 3 no GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, onde estão concentradas 

CCI celebram o Dia dos Pais na próxima semana 

Prefeitura entrega 6.600 máscaras em comunidades da cidade

Exército realiza ação de desinfecção no Terminal 3 do GRU Airport

segunda-feira (3) 2.600 máscaras (650 
kits) foram entregues aos moradores do 
Conjunto Habitacional de Interesse Social 
(CHIS) Vila Pimentas II, sendo 500 kits na 
rua Mucugeo e 150 na rua Timbiras.

A iniciativa integra o programa Más-
caras pela Vida, cujo objetivo é estimular 
o uso de máscaras de pano distribuindo-
-as aos moradores necessitados.
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QUARENTENA - E o virtual será o responsável por unir pais e filhos neste Dia dos Pais

SP anuncia retomada das aulas 
presenciais para o dia 7 de outubro

ACONTECE

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O governador João Do-
ria anunciou nesta sexta-
-feira (07) que a retomada 
das aulas presenciais no es-
tado se dará no dia 7 de ou-
tubro. Para que a previsão 
se concretize, é necessário 
que o estado esteja por 
28 dias na fase amarela do 
Plano São Paulo. O retorno 
será gradual e, na primeira 
etapa, vai atingir até 35% 
dos alunos.

“A volta gradual e res-
ponsável das atividades 
escolares é fundamental, 
principalmente para as 
crianças das camadas mais 
desfavorecidas da socieda-
de. O retorno é importante 
não somente pelo aspecto 
educacional, mas também 
pela questão social e da 
segurança alimentar”, afir-
mou Doria.

Os riscos para saúde 
mental dos estudantes com 
longos períodos de isola-
mento devido à pandemia 
e ao fechamento das esco-
las têm sido apontados em 
alguns estudos. Segundo 
pesquisa Datafolha, 75% 

dos estudantes das escolas 
estaduais de São Paulo de-
clararam que estão tristes, 
ansiosos ou irritados.

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) afir-
mou que a paralisação 
das aulas presenciais gera 
uma “catástrofe geracional 
que pode desperdiçar um 
potencial humano incal-
culável, minar décadas de 
progresso e acentuar desi-
gualdades”.

A última previsão do Go-
verno de São Paulo era de 
que as atividades presen-
ciais pudessem ser retoma-
das no dia 8 de setembro. A 
data teve de ser adiada por 
recomendação do Centro 
de Contingência do Coro-
navírus, tendo em vista que 
apesar de 86% da popula-
ção do estado já estar na 
fase amarela, dificilmente 
no próximo ciclo de 14 dias, 
todo o estado estará, já que 
há regiões que continuam 
na fase vermelha.

Além disso, Doria pror-
rogou a quarentena no es-
tado até o dia 23 de agosto.

Sábado e domingo, 8 e 9 de agosto de 2020
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Projeto de gestão aprimora UPA Paulista e a coloca entre as três melhores do país

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Das 630 UPAs 
existentes no Brasil, 50 delas fo-
ram selecionadas pelo Ministé-
rio da Saúde, no último mês de 
abril, para receber qualificação 
pelo método Lean – uma meto-
dologia de gestão para tornar 
mais eficiente o atendimento 
nas emergências. Quatro me-
ses depois, das 50 unidades 
escolhidas para a aplicação do 
projeto, três delas foram eleitas 
as melhores do país em boas 
práticas, entre as quais a UPA 
Paulista, de Guarulhos.

Dentre as melhorias imple-

mentadas no atendimento dos 
pacientes da UPA Paulista com 
foco humanizado que a coloca-
ram entre as três melhores do 
país destacam-se a mudança 
da recepção, que ganhou maior 
amplitude e fluidez, a instala-
ção de ramais em todas as salas 
da unidade, a padronização da 
abertura de fichas, a organiza-
ção do fluxo interno com entra-
da e saída das pessoas por por-
tas distintas, evitando tumulto, 
a implantação de técnica que 
permite visualizar a quanti-
dade de impressos para evitar 

faltas, a troca de lâmpadas por 
modelos mais econômicos e 
eficazes e a agilidade na libera-
ção do resultado de exames. 

Para que consultores, pes-
quisadores e especialistas pu-
dessem contar o êxito da expe-
riência prática Lean nas UPAs, 
o Ministério da Saúde e a Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF), que são os idealizado-
res do projeto, promoveram 
na noite desta quinta-feira (6) 
o 1º Encontro das Lideranças 
Lean nas UPAs 24 horas, cuja 
live pode ser acessada pelo 
link https://www.youtube.com/
watch?v=zvzX4uO2fXw. 

Na oportunidade, Gua-
rulhos foi representado por 
Viviane Haddad, técnica do 
Departamento de Urgência e 
Emergência, que coordenou a 
implantação da metodologia 
Lean em três UPAs do muni-
cípio: Paulista, Cumbica e São 
João.

A metodologia de gestão, 
que já foi implantada também 

em alguns hospitais públicos 
do país, tem por objetivo agili-
zar o atendimento nas unida-
des, conferir maior segurança 
aos procedimentos, bem como 
promover a gestão humaniza-
da. Visa ainda a reduzir desper-
dícios, melhorar os processos 
de trabalho e atingir maior re-
solutividade na assistência dos 
pacientes, tudo em prol da sa-
tisfação dos usuários.

Segundo o coordenador do 
projeto pela Universidade Fede-
ral Fluminense, Robisom Cala-

do, o Lean é um projeto de pes-
quisa e assessoria que ajuda as 
UPAs a utilizarem ferramentas 
e métodos para o alcance das 
metas desejadas. “É uma meto-
dologia baseada no processo de 
transformação que está presen-
te em nove estados, o que bene-
ficiará cerca de 11 milhões de 
pessoas atendidas por essas 50 
UPAs”, destacou Calado na live 
desta quinta-feira (6). O projeto 
mais detalhado da metodologia 
pode ser conferido no volume 1 
da Revista Lean nas UPAs.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Índice de cura da 
covid-19 salta para 90% 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A taxa de cura da 
covid-19 chegou a 90% em Gua-
rulhos nesta sexta-feira (7). Des-
de o início da pandemia até ago-
ra, esse é o melhor desempenho 
obtido pelo município, onde 
mais de 14.800 pessoas já se re-
cuperam da doença do total de 
16.510 casos confirmados até o 
momento. Paralelamente a isso, 
a letalidade vem diminuindo 
e alcançou nesta data o menor 
percentual já registrado: 6,6%.

Segundo o Boletim Epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria da Saúde, o número de 
mortes no município ficou em 
1.104. Outras 13 seguem sob 
investigação atualmente.

No 3C-GRU há 42 pacientes 
internados, sendo 17 nas UTIs 
e 25 nas enfermarias. Nos de-
mais hospitais sob gestão mu-
nicipal e contratualizados pela 
prefeitura, a taxa de ocupação 
de leitos é de 82,4% no que se 
refere às UTIs e de 67,4% com 
relação às vagas de enfermaria.

Mutirão de testes para covid-19 em 
Guarulhos tem 12,7% de casos positivos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nos dois mutirões 
de testes rápidos para covid-19 
realizados nesta quinta e sexta-
-feira (dias 6 e 7) no Bosque 
Maia, 4.009 amostras foram 
coletadas. Deste total, 510 apre-
sentaram resultado positivo 
para o novo coronavírus, o que 
representa 12,7% das pessoas 
examinadas, as quais serão 
acompanhadas pela equipe 
profissional da Unidade Básica 

de Saúde onde são cadastradas.
O prefeito Guti acompa-

nhou a testagem nesta sexta-
-feira e frisou que o município 
não comprou nenhum teste. 
“Em uma visita minha a Bra-
sília o governo federal se com-
prometeu a mandar 20 mil tes-
tes e, depois, recebemos mais 
20 mil, totalizando 40 mil até 
agora. E nós já estamos pedin-
do mais para poder testar o 

máximo possível de pessoas. 
Vamos continuar trabalhando 
duro para que a gente possa 
passar por essa pandemia o 
mais rápido possível”, disse.

O mutirão é destinado a to-
dos que já tiveram contato com 
pacientes infectados pelo novo 
coronavírus. Para realizar o tes-
te, a pessoa não precisa realizar 
agendamento prévio e também 
não pode estar com síndrome 
gripal. O atendimento no local 
é feito por meio da distribuição 
de senhas e os documentos que 
devem ser apresentados para 
possibilitar a notificação dos 
casos são RG e cartão SUS.

Na avaliação do secretário 
de Saúde, José Mario Stran-
ghetti, os resultados obtidos 
em Guarulhos estão dentro dos 
parâmetros mundiais. “Mesmo 
entre as pessoas assintomáti-
cas, entre 10% e 14% apresen-
tam resultado positivo para a 

Covid-19. E isso é importante 
para a definição de políticas pú-
blicas para o enfrentamento da 
doença. Os números mostram 
que temos de redobrar os cui-
dados, porque tem muita gente 
sem sintoma, mas que estão 
infectadas pelo novo coronaví-
rus e podem transmitir para 
outras. Portanto, temos de ter 
muito cuidado, principalmen-
te perante as pessoas idosas e 
com comorbidades”, alertou.

Até o final do mês mais 
seis mutirões serão realiza-
dos em Guarulhos. Os próxi-
mos acontecem nos dias 13 
e 14 no Terminal de Ônibus 
da Vila Galvão, nos dias 20 e 
21 no Terminal de Ônibus Pi-
mentas e nos dias 27 e 28 no 
Supermercado Comercial Es-
perança (estrada Guarulhos-
-Nazaré, 4.201, Jardim São 
João). O horário é sempre o 
mesmo: das 9h às 15h.

FOTO: MÁRCIO LINO



Sábado e domingo, 8 e 9 de agosto de 2020    | 5www.fmetropolitana.com.br



6 DIA DOS PAIS www.fmetropolitana.com.br

Pai eterniza Guarulhense na pele 
ao tatuar homenagem ao filho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - ”Nossa família carrega 
as cores do Guarulhense com muito 
orgulho aonde quer que vamos”. A 
frase é de Renato Alvatti, pai do go-
leiro Davi, do sub-9 do Galo. No últi-
mo mês, ele eternizou o clube em sua 
pele ao tatuar uma imagem do filho 
em quadra pela equipe.

O orgulhoso pai conta que sua re-
lação com o clube começou há dois 
anos, ainda na escolinha oficial. 
“Davi iniciou na escolinha. Logo foi 
indicado pelo Lucas (Canosa) para fa-
zer um teste com o professor Cesinha 
para o time federado”, afirma Alvatti, 
que viu seu filho progredir do sub-7 
para o sub-9 no período.

A respeito da tatuagem, ele expli-
ca que já tinha a ideia e quando viu a 
imagem, a escolheu imediatamente. 
“A ideia de tatuar meu filho eu já ti-
nha há bastante tempo, mas quando 
eu vi essa foto do Rômulo tive a certe-
za que seria ela. Antes de virar tatua-
gem, a foto virou um quadro que está 
no quarto do Davi”, completa o ana-
lista de telecomunicações de 39 anos.

Alvatti se refere a Rômulo Maga-
lhães, jornalista e fotógrafo respon-
sável pela imagem que deixou o pai 
alucinado. Ele não se lembra do mo-
mento da foto, mas ressalta o com-
prometimento de Davi nas partidas 
do Galo. “Fotografei vários jogos do 
Davi Alvatti em 2019, por isso não 
lembro o momento exato desta ima-
gem, pois foram muitas. Mas, o que 
eu posso dizer é que, é fácil fotogra-
far o Davi, pois ele é sempre focado 
nas partidas. Por isso cada clique nele 
fica bem feito”, justifica Magalhães.

Ele também se diz surpreso com 
uma fotografia sua eternizada na 

pele de alguém. “Não esperava. Na 
verdade, já tinha ficado muito feliz, 
quando o Renato já tinha feito um 
quadro artístico com um desenhista. 
E usou exatamente essa foto. Agora, 
tatuar uma imagem clicada por mim, 
ninguém nunca tinha feito e foi uma 
baita surpresa. Tatuagem é algo que 
ficará marcado por toda eternidade. 
Fico muito feliz por isso”, enfatiza o 
jornalista, que também é pai do Raí, 
atleta que atuou ao lado de Davi du-
rante os anos de 2018, pela escolinha 
e 2019, pelo time federado.

Por fim, Magalhães demonstra 
emoção ao falar sobre o fato do fru-
to do seu trabalho ser objeto de uma 
homenagem tão grande entre pai e fi-
lho. “Achei espetacular. Me toca sim. 
Eu vejo a foto com uma arte. E se a 
pessoa tatuou, vê da mesma forma. 
Isso mostra que o nosso trabalho tem 
sido bem feito e nos dá força para 
continuar nesse caminho”, conclui o 
fotógrafo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

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.

Sábado e domingo, 8 e 9 de agosto de 2020
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Guarulhos recebe unidade móvel para 
castração gratuita de cães e gatos

Fácil Pro inicia atendimento exclusivo para 
profissionais de diversas categorias na 2ª feira

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O primeiro Cas-
tramóvel de Guarulhos, trailer 
equipado para castração de 
cães de gatos, chegou ao Paço 
Municipal, nesta sexta-feira 
(7). O veículo circulará pela 
cidade com a meta de zerar a 
demanda pela cirurgia que evi-
ta a reprodução descontrolada 
de animais.  Ainda neste mês 
o município deve receber um 
segundo trailer, igualmente 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir da pró-
xima segunda-feira (10) enge-
nheiros, advogados, arquite-
tos, urbanistas, agrônomos e 
contadores terão atendimento 
exclusivo na Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão. A 
decisão de criar o Fácil Pro foi 
tomada para facilitar a resolu-
ção de problemas desses pro-
fissionais e de seus clientes. 

O agendamento para aten-
dimento presencial deverá ser 
realizado pelo número 2475-
8650, das 9h às 15h. Além dis-
so, também é possível entrar 
em contato com as equipes 
pelos meios disponibilizados 
na quarentena causada pelo 

equipado com duas mesas ci-
rúrgicas, geladeira, ar condicio-
nado, gaiolas para recuperação 
dos pets, duas pias e armários. 
Cada veículo tem capacidade 
para até 110 cirurgias diárias.

A conquista inédita para a 
cidade foi celebrada pelo De-
partamento de Proteção Ani-
mal (DPAN). “Guarulhos rea-
firma seu compromisso com o 
bem-estar animal oferecendo 

esse tipo de serviço gratuito 
aos tutores. Estamos muito feli-
zes com mais esse passo rumo 
à ambiciosa meta de zerar o nú-
mero de animais abandonados 
nas ruas e, consequentemente, 
o sofrimento desses seres ino-
centes e indefesos”, comentou 
Andrea Viegart, diretora do 
DPAN, que, na oportunidade, 
anunciou outras novidades que 
em breve também estarão em 
funcionamento, como o Pet 
Truck (adoção móvel), banho 
e tosa comunitários e o resga-
te animal com UTI, conjunto 
que colocará o município entre 
as poucas cidades do mundo a 
oferecer tais serviços gratuita-
mente.

O roteiro e a forma de aten-
dimento do serviço Castra-
móvel estão em fase final de 
elaboração, porém, de acordo 
com Andrea, os veículos fica-
rão estacionados nos CEUs de 

coronavírus, o e-mail atendi-
mentofacil@guarulhos.sp.gov.
br ou o telefone (11) 2475-8651.

No ato do agendamento e 
também no atendimento serão 
solicitados documentos com-
provando a habilitação profis-
sional para que possa ser usa-
do o atendimento exclusivo. 
Apenas o profissional poderá 
agendar este atendimento e 
somente para que ele mesmo 
compareça, não sendo permiti-
do que enviem outras pessoas. 

Os serviços do Fácil para 
a população em geral conti-
nuam sendo disponibiliza-
dos pelo telefone e e-mail 
citados acima. 

três a seis dias, de acordo com 
a demanda de cada região, 
que será levantada através de 
pesquisa casa a casa. O início 
do serviço se dará assim que 
os veículos forem regulariza-
dos junto ao Departamento de 
Trânsito Interno. A expectati-

va é que tudo esteja pronto em 
meados de setembro.

A aquisição dos equipa-
mentos foi feita pela Prefeitura, 
por meio do Departamento de 
Proteção Animal, com verba 
federal obtida por emenda par-
lamentar. 

FOTO: SIDNEI BARROS

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

Sábado e domingo, 8 e 9 de agosto de 2020



HORÓSCOPO

ÁRIES: Apresente-se como uma pessoa mais ativa hoje, 
demonstre um pouco mais de interesse em coisas que 
possam mudar a sua vida realmente.

TOURO: Deixe os ciúmes de lado. Do planeta Plutão não 
virá tantas energias para lhe prejudicar neste dia. Terra 
estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Marte será um forte aliado, só precisará acre-
ditar no seu potencial e por em prática tudo aquilo que 
precisa para atingir o sucesso. 

CÂNCER: Tente aproveitar todos os momentos que tiver, 
alimente mais energia para seguir em frente. Você terá 
um bom sentimento.

LEÃO: O elemento Fogo será um amigo. Deixe uma mar-
ca especial para este seu dia, realize o melhor, receberá 
auxílio do planeta Netuno.

VIRGEM: Tenha uma refl exão bastante crítica para ir 
além. Toda a coesão poderá lhe ajudar e muito para sair 
de uma situação ruim.

LIBRA: Faça com que algumas pessoas da sua família 
venham dialogar. Neste momento você ganhará uma 
forte luz para resplandecer toda a sua energia.

ESCORPIÃO: A Lua irá fazer você fi car mais despreo-
cupado nesta altura da vida. As labaredas da afeto irão 
interagir fortemente com suas energias.

SAGITÁRIO: Mobilizará a sua vida de uma forma um pou-
co mais alegre. Os seus pensamentos fi carão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 

CAPRICÓRNIO: Os cardinais farão parte do seu dia. 
Em algum momento algumas sensações acabaram por 
infl uenciar a sua vida.

AQUÁRIO: Muitas dos teus pensamentos irão vir de um 
modo bem vigoroso e comovente na sua mente. Uma 
pessoa mostrará que você pode ir há muitos lugares.

PEIXES: Mesmo não possuindo a assistência essencial 
do seu planeta regente, será capaz de atingir uns poucos 
bons feitos nessa altura da sua vida. 
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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

APTO CECAP
Cond. Parana,  2 dormS.,  
garagem. F.: 99912-0368
APTO. GOPOUVA
2 Dorms., c/ garagem. F.: 
99912-0368

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.
APTO
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006
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
IMÓVEL
4 - apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts ! 340 mil ! Rua 
Consul Orestes Correa - 
295 - Macedo F.: 4372 9006 
/94805-7644

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

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
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

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

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.
TERRENO CENTRO
250Mts². Av. Esperança, 
ótimo pra Estacionamento F.: 
99912-0368
CASA E APTO.
Alugo em Cumbica , 2 
dorms., garagem. F.: 
99912.0368
GALPÃO CUMBICA
Bonsucesso de 500 A 
5.000Mts.² F.: 99912-0368

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br

passatempos

 /coquetel  @coquetel
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CCII
FIFTHHARMONY

CIAPS
LIQUEFEITO
OVULORAX
DETAMENO

BOMRACETS
PARAGUAIAS
AIRBNI

PUSILANIME
BNVULGAR
ROCIOIMA
AONOZNEB
SUMATRAN
IUNEDATA

ELEMENTARES

Grupo 
feminino
que canta
"Worth It"

Bebida con-
sumida por
quem faz

dieta

A laje com
camada 

de manta
asfáltica

Ivan (?), o
Terrível: o
primeiro

czar

Formato
do oceano
Atlântico

O orixá 
da caça 
(Can-

domblé)

Longe, em
inglês

Peça 
de Millôr 

Fernandes

"Menos 
é (?)",

bordão mi- 
nimalista

Corrida,
em inglês

Teresa
Seiblitz,

atriz
carioca

Conterrâ-
neas da
cantora
Perla

Anistia 
Interna-
cional
(sigla)

Cachaça
(bras.)

O Estado
das

Alterosas
(sigla)

Registro 
Aeronáutico 
Brasileiro

(sigla)

Opõe-se
ao "X" no
jogo da
velha

Ouro, em
francês

A índole da
bruxa em
contos de

fadas

(?)-line:
conectado
à internet

Top (?),
lista dos
10 mais

(ing.)

(?) do T:
Nota do
tradutor

União Na- 
cional dos 
Estudantes 

(sigla)

Dado 
vital para
registros
históricos

Vazio

Latim (?),
origem do
português

Abençoo

Arsênio
(símbolo)

Aprazível
Tipo de
recurso

(Dir.)

(?) dia,
saudação
matinal

Célula
fecundada
na fertiliza-
ção in vitro

(Anat.)

De forma
imediata
Forma do
estilingue

Partículas
(?): quark,

bóson e
lépton
(Fís.)

A maior
ilha da

Indonésia,
é habitat
dos oran-
gotangos 

O primeiro período econômico
brasileiro, ocorrido na fase 

pré-colonial (Hist.) (?)-taque,
o barulho do relógio mecânico

Carbono
(símbolo)

Gás (?) de
petróleo: 
é usado

como com-
bustível 

de fogões 

Covarde;
medroso

Nossa
Senhora
do (?),

padroeira
do Paraná

(Catol.)

A neve,
por sua 

ocorrência
no Brasil

"Leis", 
em CLT

Adélia Prado, poeta de
"Oráculos de Maio"

(?)-humano: 
sublime; celeste

2/on — or. 3/far — ten. 4/race. 5/inane — rócio. 6/agravo. 7/sumatra. 12/fifth harmony.



Cidade registra 3.694 BOs de violência contra a mulher em 2020

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta sexta-fei-
ra (7) a Lei Maria da Penha 
completou 14 anos. Desde 

então as mulheres de todo o 
país podem contar com uma 
legislação que as protege das 

agressões sofridas por seus 
parceiros e ex-parceiros. Uma 
conquista muito grande que 
trouxe diversos avanços para 
a sociedade, mas que não sig-
nifica que não se deve deixar 
de lutar, falar e conscientizar 
sobre o tema.

A violência, infelizmente, 
ainda assola muitas mulheres. 

De janeiro a julho de 2020 
foram registrados em delega-
cias de Guarulhos 3.694 bole-
tins de ocorrência envolven-
do situações como homicídio 
(tentativas e consumados), 
lesão corporal e maus-tratos, 
calúnia, difamação, injúria e 

Proteção
A cidade conta com um 

Centro de Referência de 
Atendimento às Mulheres 
em Situação de Violência 
Doméstica, a Casa das Ro-
sas, Margaridas e Beths, 
que de 2017 até junho des-
te ano realizou 5.278 aten-
dimentos às mulheres que 
buscaram ajuda no local, 
sejam encaminhadas por 
UBS, delegacias ou por 
demanda espontânea. Lá 
elas recebem acolhimento, 

acompanhamento psicosso-
cial e orientação jurídica. 
Para ser atendida no cen-
tro não é obrigatório ter 
realizado boletim de ocor-
rência, mas a mulher será 
orientada a formalizar uma 
denúncia para que possa se 
proteger contra seu agres-
sor e iniciar o rompimento 
do ciclo de violência.

Dentre os vários avanços 
obtidos em Guarulhos nos 
últimos anos no combate à 

violência doméstica, desta-
ca-se a inauguração da Casa 
Abrigo Reflorescer, um es-
paço com 40 vagas para 
atender mulheres e seus de-
pendentes que precisem se 
afastar do lar caso estejam 
correndo risco de morte. De 
dezembro de 2019, quando 
foi inaugurada, até o mo-
mento, a casa já realizou 40 
abrigamentos e boa parte 
dessas mulheres já pude-
ram retomar suas vidas.

Bairros mais violentos
De acordo com o Mapa 

da Violência Contra as Mu-
lheres na Cidade de Guaru-
lhos, dos mais de três mil 
boletins registrados no pri-
meiro semestre deste ano, 
449 foram no bairro Pimen-
tas, 278 em Bonsucesso e 
267 em Cumbica. 

Estas informações são 
de extrema importância 
para que Subsecretaria de 
Políticas para Mulheres 
possa pensar e executar 
políticas públicas e ações 
voltadas para as mulheres 
desses locais, como os di-
versos cursos de geração 
de renda disponibilizados 
pela pasta, que auxiliam 
na independência financei-
ra da mulher, e as rodas de 
conversa que visam à cons-

cientização e ao empodera-
mento. Ambos acontecem 
nas unidades da Casa da 
Mulher Clara Maria, espa-
lhadas por todo o municí-
pio, mas que no momento 
estão fechadas por conta 
da pandemia causada pelo 
coronavírus.

Neste período, a Casa 
das Rosas, Margaridas e 
Beths segue acolhendo 
mulheres que precisem de 
orientação e direcionamen-
to, além de realizar um tra-
balho de acompanhamento 
das vítimas já assistidas 
pelo centro.

A Casa das Rosas, Mar-
garidas e Beths está locali-
zada na rua Paulo José Ba-
zani, 47 – Macedo. Maiores 
informações 2441-0019.
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constrangimento ilegal, ame-
aça, aliciamento, assédio, ins-
tigação ou constrangimento, 
violação de domicílio ou dano, 
estupro (tentativa e consuma-
dos) e outros crimes contra a 
dignidade sexual.

No ano inteiro de 2019 

este número foi de 7.684 e, em 
2018, 7.911. Essas informações 
estão disponíveis no Mapa da 
Violência Contra as Mulheres 
na Cidade de Guarulhos, que 
pode ser conferido na página 
da Subsecretaria das Mulheres 
da prefeitura.

Guarulhos vai adotar uma nova marca turística

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura pro-
tocolou nesta sexta-feira (7) na 
Câmara Municipal um pro-
jeto de lei que institui a nova 
marca turística para a cidade, 
intitulada “Guarulhos: todo 
mundo passa por aqui”. O pro-
jeto deve ser votado na próxi-
ma quinta-feira (13) e caso seja 
aprovado irá à sanção do pre-
feito Guti. “A proposta prevê a 
utilização da marca pela admi-
nistração pública municipal 
em sentido amplo, seja direta-
mente em materiais gráficos 
promocionais da cidade e nos 
seus equipamentos e atrativos 

turísticos, ou ainda indireta-
mente por entes privados que 
venham a obter direitos para 
seu uso, o que, se for feito em 
caráter oneroso, terá sua recei-
ta destinada ao Fundo Muni-
cipal de Turismo (Fumtur)”, 
disse o chefe do Executivo. A 
marca foi criada por iniciativa 
do Guarulhos Convention & 
Visitors Bureau e lançada em 
evento realizado no dia 4 de 
novembro de 2019 e agora do-
ada à Prefeitura. 

Na quinta-feira (6), no Paço 
Municipal, Guti recebeu todos 
os representantes de entidades 

de classes que participaram da 
discussão da nova logomar-
ca de Guarulhos, como ACE, 
Sincomércio e Asseag. “A ACE 
apoiou o projeto do GRU Con-
vention, pois se trata de uma 
iniciativa de fomento à per-
manência de pessoas por aqui. 
O viés turístico da marca da 
cidade tem ganhos extras em 
outras áreas, como a comer-
cial. Quanto mais pessoas na 
cidade, mais gira a economia 
local”, afirmou o presidente da 
ACE, Silvio Alves.

A diretora da Asseag, Mag-
da Berberich, afirmou que 
foi uma honra participar do 
lançamento da marca, que se 
deu através de um concurso 
entre alunos da faculdade de 
arquitetura do município, que 
desenvolveram projetos de re-

vitalização do Calçadão da rua 
Dom Pedro lI com o uso da 
marca Guarulhos da Inspira 
Design. Para William Pane-
que, secretário de Desenvolvi-
mento Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inovação, foi 
fundamental a sensibilidade 
do prefeito Guti em aprovar a 

ideia, demonstrando a impor-
tância da política pública de 
estado e não de governo.

O presidente do Sincomér-
cio, Reginaldo Sena, disse que 
é o início de uma nova histó-
ria, criada pela sociedade para 
fortalecer o ambiente do turis-
mo de Guarulhos. 

FOTOS: NÍCOLLAS ORNELAS
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