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CEUs reabrem parcialmente 
nesta 4ª feira em Guarulhos
As unidades funcionarão com acesso reduzido a 20% de sua capacidade e apenas pistas de caminhada e áreas externas estarão liberadas 
para utilização dos cidadãos pelo período das 8h às 16h; atividades físicas em grupo estão proibidas a fi m de evitar aglomerações Pág. 4
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Estamos entregando 45 títulos de regularização 

fundiária e impactando diretamente na vida de 
dezenas de pessoas”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

-1,23%
102.174

-0,91%
R$ 5,41

-1,66%
R$ 6,33

Bolsonaro deve acompanhar partida da missão de ajuda ao Líbano Pág. 7

Avião partirá da Base Aérea de São Paulo, em Cumbica, com medicamentos e insumos básicos de saúde reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil

App ‘Saúde Guarulhos’ direciona mais 
de 900 casos suspeitos de covid-19
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Conselho do FGTS aprova distribuir 
R$ 7,5 bilhões a trabalhadores
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Guti entrega títulos deGuti entrega títulos de
 propriedade a 45 famílias das  propriedade a 45 famílias das 

vilas Manfredi e Novo Álamovilas Manfredi e Novo Álamo
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Músicos da Gru Sinfônica discutem a 
Temporada 2020 no Papo de Plateia

ACONTECE

FOTO: CAMILA RHODES

aperfeiçoamento de novas técnicas, Mora já pu-
blicou três livros: Um Novo Amanhecer, Ciladas 
do Amor e Versos Soltos.

Sexta e sábado, dias 14 e 15 de agosto, às 
20h, é a vez do A Casa Mostra, evento que re-
úne artistas de linguagens diversas, que mes-
mo de modo virtual interagem intensamen-
te com o público. O evento é veiculado pela 
fanpage da Casa de Cultura Popular São Ra-
fael no Facebook. Na sexta-feira (14) o evento 
conta com a participação de Silmara Caetano 
com espetáculo de dança cigana. No sábado, 
o casal de poetas Francisco Grosso e Nemezia 
de Oliveira Grosso encantam os participantes 
com histórias e poesias.

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 for-
mato de eventos virtuais ao vivo com o objetivo 
de proporcionar conteúdos diversificados aos 
participantes e desenvolvimento para artistas 
iniciantes. Às quartas-feiras, sempre das 19h às 
21h, acontece o Sarau Amor e Esperança, vei-
culado pela fanpage do evento no Facebook. 
Na edição do próximo dia 12 de agosto o sarau 
apresenta a escritora Mora Alves, paulista, mo-
radora de Guarulhos desde 1993. Além de se 
dedicar à pintura em telas, aquarelas e buscar o 

A Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos e o 
IV Centenário da cidade são temas de debate dos 
eventos online oferecidos pelo Arquivo Histórico 
em sua fanpage no Facebook. Sob mediação de 
André Okuma, o Seminário História(s) da Arte 
e da Cultura em Guarulhos que acontece nesta 
quinta-feira (13), às 20h, celebra a realização da 
XII edição da Mostra de Teatro de Rua de Guaru-
lhos com a presença do artista Oziel Souza.

Para falar do IV Centenário de Guarulhos 
e da historiografia local, o Patrimônio Cultu-
ral para Curiosos desta sexta-feira (14), às 19h, 

Casa de Cultura São Rafael traz mais atrações culturais nesta semana

Mostra de Teatro de Rua e IV Centenário de Guarulhos são temas de eventos online
convida o historiador Tiago Cavalcante Guerra, 
membro da Associação dos Amigos do Arquivo 
e do Patrimônio Histórico desde sua fundação, 
em 2010. Durante o debate mediado por Araci 
Borges, Guerra analisa os sentidos da comemo-
ração do IV Centenário de Guarulhos elencan-
do questões em torno da efeméride: seu ceri-
monialismo, monumentalização do passado, a 
solidificação dos símbolos que dizem muito de 
um espaço de memória em disputa e a forma 
como esse conglomerado simbólico serviu para 
a construção de um discurso legitimador.

O retorno seguro das 
atividades musicais das 
orquestras de Guarulhos 
é o tema do debate com 
instrumentistas da Or-
questra Gru Sinfônica no 
Papo de Plateia Live desta 
quarta-feira (12), às 20h. 
Iniciativa da prefeitura 
por meio da Secretaria de 
Cultura, o evento é trans-
mitido pelas redes sociais 
das orquestras da cidade 
no YouTube, no Facebook 
e no Instagram.

Durante o encontro, 
o violinista Renan Vito-
riano, o violista Éder As-
sunção, a violoncelista 
Mayara Alencar e o con-
trabaixista Alefe Bebia-
no, instrumentistas que 
atuam como chefes de 
naipe da Orquestra Gru 
Sinfônica, conversam com 
o maestro Emiliano Pa-
tarra sobre a Temporada 
2020 das orquestras, cujo 
espetáculo de retomada 
acontece na próxima sex-

ta-feira (14), às 19h.
Além de discussões 

sobre todos os protoco-
los de segurança que as 
orquestras de Guarulhos 
têm seguido para a apre-
sentação dos espetáculos 
online do Som na Tela, o 
encontro aborda ainda as 
adaptações pelas quais a 
Temporada 2020 passou 
para garantir segurança 
dos músicos durante a 
pandemia, com repertó-
rio elaborado para forma-
ções menores, com pou-
cos instrumentistas.

Marcado por grande 
descontração, o Papo de 
Plateia Live proporciona 
interação entre internau-
tas e convidados, ofere-
cendo aperitivos musicais 
e registros em vídeos de 
espetáculos. O encontro 
também colabora com a 
arte e a cultura neste pe-
ríodo de distanciamento 
social em razão da pan-
demia do coronavírus.

Criar um mural coletivo para comparti-
lhar histórias a partir de imagens de arquivos 
particulares. No próximo dia 18 (terça-feira), 
às 17h, acontece a oficina Apagamentos Ur-
banos: Imagens da Memória na Cidade de 
Guarulhos, uma iniciativa da Secretaria de 
Cultura de São Paulo que conta com o apoio 

Oficina virtual cria mural coletivo para compartilhamento de imagens
cultural da prefeitura. A classificação é livre.

Mediada pelo artista Vicente Martos, a oficina 
virtual tem duração de 60 minutos e será realiza-
da pelo Google Meet. A inscrição deve ser feita 
pelo e-mail vicente.martos@gmail.com, infor-
mando nome completo e idade. As vagas são 
limitadas a 20 participantes.
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Prefeitura entrega títulos de propriedade a 
45 famílias das vilas Manfredi e Novo Álamo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu a regularização fundiá-
ria de 45 lotes em dois núcle-
os urbanos: 21 lotes na Vila 
Manfredi (região de Cumbi-
ca), que beneficiam 30 famí-
lias, e 24 na Vila Novo Álamo 
(Bonsucesso), onde vivem 38 
famílias. A entrega dos títulos 
de propriedade foi feita nesta 
terça-feira (11) pelo prefeito 
Guti, que esteve no local.

Na oportunidade, o pre-
feito destacou o impacto do 
título de propriedade nas 
famílias. “Para mim é um 
orgulho, uma honra poder 
dar este título para os mu-
nícipes. Estamos entregando 
45 títulos de regularização 
fundiária e impactando dire-
tamente na vida de dezenas 
de pessoas. Eu sei o quanto 
isso faz a diferença na vida 
da família. Agora ninguém 

mais toma (as terras) e isso 
vai passar para as próximas 
gerações”, afirmou Guti. 

A dona de casa Noelia 
Vieira dos Santos, 42 anos, 
moradora da Vila Manfredi 
há 15, recebeu o título de pro-
priedade das mãos do chefe 
do Executivo. “Faz anos que 
espero por isso. Estou feliz 
em receber este documen-
to porque valoriza a minha 
casa. Sem contar que agora 
tenho a certeza de que o ter-
reno é meu e não vou correr 
o risco de sair, de ser tirada 
daqui. Agora posso mexer 
e deixar a casa do jeito que 
quero. Eu já estava pensando 
construir em cima, mas esta-
va esperando o documento 
chegar. Agora eu posso me-
xer”, disse Noelia.

Há mais de sete anos Ivo-
nete da Conceição Lima vive 

na Vila Álamo e aguarda o tí-
tulo de posse. “Eu estou muito 
feliz. Meu coração está acele-
rado, sabe. Estava ansiosa de-
mais, dormi muito mal esta 
noite. Na verdade, eu nem 
dormi preocupada e pensan-
do no horário de levantar pra 
receber esse documento. Isso 
é uma vitória. Eu nunca perdi 
a fé, a esperança de que eu ia 
conseguir esta vitória. Graças 
a Deus e a vocês esse momen-
to chegou”, contou a dona de 
casa de 59 anos.

Já o diretor de Assuntos 
Fundiários, Valmir Almeida, 
representando o secretário de 
Habitação, Silvio Figueiredo, 
revelou a satisfação da equi-
pe na execução do trabalho. 
“Nós da Secretaria de Habita-
ção ficamos muito felizes em 
contribuir com a população 
de Guarulhos e poder fazer 

a entrega dos títulos de pro-
priedade. Isso é algo inédito 
no município”, disse o gestor.

A Vila Manfredi, de acor-
do com dados da Secretaria 
de Habitação, iniciou o pro-
cesso de formação há 18 anos 
e, um ano depois, em 2003, 
a Vila Novo Álamo surgiu. A 

regularização fundiária nes-
ses núcleos informais e ins-
talados em áreas públicas foi 
legitimada pela lei municipal 
7.804/2019 (Reurb) e pela lei 
federal 13.465/2017, as quais 
garantem mais agilidade e 
segurança jurídica para a 
aprovação dos projetos.

FOTO: MÁRCIO LINO
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CEUs reabrem parcialmente hoje

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir desta 
quarta-feira (12) os Centros de 
Educação Unificados (CEUs) de 
Guarulhos serão parcialmente 
reabertos para o público, das 
8h às 16h, de segunda a sexta-
-feira. Devido ao avanço no 
plano de retomada do funcio-
namento dos espaços e equipa-
mentos municipais, os usuários 
deverão seguir os protocolos de 
segurança para que a volta aos 
CEUs aconteça de forma segu-
ra nesta primeira fase.

As unidades funcionarão 
com acesso reduzido a 20% de 
sua capacidade e apenas pis-
tas de caminhada e áreas ex-
ternas estarão liberadas para 
utilização dos munícipes. As 
atividades físicas em grupo 
estão proibidas a fim de evitar 
aglomerações. O atendimento 
ao público permanece remoto 
ou agendado, em casos excep-
cionais.

As demais dependências, 
como quadras, ginásios, salas 

Veja qual a capacidade de pessoas para circulação 
na área externa de cada CEU
Até 15 pessoas – CEU Ottawa
Até 25 pessoas – CEU São Miguel
Até 50 pessoas – CEU Bonsucesso
Até 15 pessoas – CEU Presidente Dutra
Até 20 pessoas – CEU Bambi
Até 20 pessoas – CEU Continental
Até 20 pessoas – CEU Rosa de França
Até 30 pessoas – CEU Ponte Alta
Até 10 pessoas – CEU São Rafael
Até 50 pessoas – CEU Paraíso-Alvorada
Até 40 pessoas – CEU Cumbica

multiuso, piscinas, parques, 
Centros de Incentivo à Leitura, 
entre outros, continuam fecha-
das para o uso da população. 
Uma dica importante é levar 
uma garrafinha de água, pois 
não será permitido o uso dos 
bebedouros.

Além do uso obrigatório de 
máscara, será feita aferição de 
temperatura dos frequentado-
res na entrada e serão dispo-
nibilizados álcool em gel 70%, 
sabonete líquido, papel-toalha, 
tapetes sanitizantes, entre ou-
tros itens de higiene que aju-
dam a prevenir a disseminação 
do novo coronavírus. 

Nos últimos quatro meses, 
devido à pandemia, os usuários 
de todos os CEUs da cidade não 
puderam aproveitar a varieda-
de de opções de lazer que as 
unidades oferecem. Contudo, 
agora os guarulhenses terão 
a oportunidade de conhecer 
diversas melhorias realizadas 
recentemente, como pintura, 
construção de salas, reformas 
de campos e muito mais.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Ex-atleta da seleção brasileira de 
caratê ministra oficina online a alunos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(15), a partir das 9h, os alu-
nos que participam das au-
las de caratê nos CEUs Bam-
bi, Pimentas e Presidente 
Dutra poderão participar da 
oficina Histórias e Caracte-
rísticas do Estilo Goju-Ryu. 
A atividade será ministrada 
pela ex-atleta da seleção bra-
sileira Sensei Cintia Yona-
mine, 7º Dan no estilo.

Para participar do even-
to cada aluno deverá se 
inscrever através do link 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfI1fq
5wPTr5stigDZ3nQw4JLw
8S_aaiBAoTSYCgrOePzF-
-kQ/viewform. Em seguida, 
o inscrito receberá outro 
link da reunião, que será 
feita pela plataforma virtual 

Meet. Todos os participantes 
receberão um certificado. A 
oficina é uma parceria entre 
a Secretaria de Esporte e La-
zer (SEL) e a Escola 360.

“Será muito importante 
para os alunos terem uma 
vivência em outro estilo do 
caratê. A Cintia tem larga 
experiência na modalida-
de, toda a família dela é 
especialista. Eles terão a 
oportunidade de ampliar o 
conhecimento”, afirma Rai-
mundo Gomes, coordena-
dor do evento.

O estilo Goju-Ryu se ca-
racteriza pela busca do com-
bate a curta distância, com 
movimentos circulares, chu-
tes baixos, o que gera uma 
combinação entre força, fle-
xibilidade e respiração. 

Inscrições para o concurso Miss 
Guarulhos terminam nesta sexta
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As interessadas 
em participar do concurso 
Miss Guarulhos 2020 têm 
até esta sexta-feira (14) para 
se inscrever pelo link http://
eventos.guarulhos.sp.gov.
br/form/concurso-miss-
-guarulhos-2020. Todas as 
concorrentes deverão pre-
encher os requisitos divul-
gados pelo edital n° 1/2020, 
publicado no Diário Oficial 
de 5 de junho.

O concurso requer que 
as participantes do sexo 
feminino devem ser brasi-
leiras ou naturalizadas, ter 
entre 18 e 25 anos comple-

tos até a data de sua reali-
zação, solteiras e sem filhos, 
medir acima de 1,70 metro, 
possuir no máximo duas 
tatuagens de até 25 cm e 
residir em Guarulhos. Uma 
comissão formada pelos co-
ordenadores do evento fará 
a seleção.

O Miss Guarulhos 2020 
é uma realização da pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Turismo da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Científico, Econômi-
co, Tecnológico e de Inova-
ção (SDCETI) em parceria 
com a Lago Eventos. 

Drive-Thru Solidário irá arrecadar agasalhos e ração para pets no fim de semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos rea-
liza neste sábado e domingo, 
dias 15 e 16, das 8h às 17h, 
mais um Drive-Thru Solidá-
rio na avenida Paulo Faccini, 
altura do Bosque Maia, para 
arrecadar doações à Cam-
panha do Agasalho 2020 e 
também ração para cães e ga-
tos. Além de roupas em bom 
estado, a população também 
pode doar cobertores e pro-

dutos de higiene pessoal.
Para evitar aglomerações 

e agilizar as doações sem que 
as pessoas precisem sair do 
carro, servidores da Prefeitu-
ra irão até os veículos para re-
tirar os itens doados. A ação 
é uma parceria entre o Fun-
do Social de Solidariedade e 
o Departamento de Proteção 
Animal (DPAN).

As peças de roupas arre-

cadadas vão atender duran-
te o ano todo às solicitações 
dos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), dos 
Serviços de Acolhimento Ins-
titucional, da Defesa Civil, de 
ONGs e da Subsecretaria de 
Política para Mulheres. Já o 
alimento para os animais será 
destinado ao DPAN, que irá ge-
renciar a distribuição de acor-
do com o montante recebido.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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App Saúde Guarulhos direciona mais de 900 casos suspeitos de covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ícone Corona-
vírus do Aplicativo Saúde Gua-
rulhos, pelo qual o usuário do 
SUS na cidade pode realizar 
uma autoavaliação do seu es-
tado de saúde e receber orien-
tações sobre condutas a adotar, 
já direcionou mais de 900 pes-
soas para a Central Telefônica 
criada pela Secretaria da Saúde 
para esclarecer dúvidas acerca 
da doença e acompanhar os ca-
sos. No entanto, a equipe mul-
tiprofissional que opera este 
serviço nem sempre consegue 
contato com o paciente por con-
ta de informações preenchidas 
erradas no aplicativo.

O percentual de pessoas que 
fez a autoavaliação e não preen-
cheu corretamente as informa-
ções no App ou não atendeu 
às ligações da Central chega a 
20%, o que acaba impossibili-
tando o acompanhamento des-
ses casos. Ao colocar os dados 
sobre seu estado de saúde no 
ícone coronavírus, automatica-
mente o aplicativo indica se o 
paciente deve ou não procurar 

assistência, além de orientar so-
bre as medidas de prevenção e 
deixar claro que não se trata de 
um diagnóstico. As orientações 
são passadas após a descrição 
dos sintomas e eventual conta-
to com caso suspeito para a co-
vid-19 nos últimos 14 dias.

Além disso, o App direcio-
na os usuários com suspeita da 
doença para a Central Telefô-
nica do Coronavírus da Secre-
taria da Saúde, onde a equipe 
multiprofissional faz contato 
com a pessoa e ainda conduz os 
casos para a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência.  Os 
encaminhamentos são feitos 
de acordo com o endereço pre-
enchido, a fim de que a equipe 
médica local também passe a 
monitorar todos os pacientes, 
desde os casos mais leves até os 
que exigem maior atenção.

Se houver necessidade, as 
unidades que atuam com a Es-
tratégia Saúde da Família pode-
rão, então, agendar uma visita 
domiciliar. Já as que trabalham 
com o modelo tradicional irão 

convocar o paciente para com-
parecimento à UBS, se for o 
caso. Por isso, a Secretaria da 
Saúde alerta para que a popu-
lação mantenha seu cadastro 
atualizado, bem como preen-
cha corretamente as informa-
ções no aplicativo para que se 
possa efetivamente monitorar 
mais de perto as pessoas com 
suspeita da doença.

FOTO: MÁRCIO LINO

Taxa de cura do coronavírus volta 
a subir na cidade e chega a 90,4%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos 
registrou mais um aumen-
to na taxa de cura da co-
vid-19 ontem. O indicador, 
que há um mês estava em 
87%, chegou ao mais alto 
patamar já registrado na 
cidade: 90,4%. Com isso, o 
município acumula mais 
de 15.400 pessoas recupe-
radas do novo coronavírus, 
de um total de 17.053 casos 
confirmados até agora.

Duas novas altas foram 
comemoradas nesta data 
no Hospital de Campanha 
do Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-GRU), 
onde 47 pessoas permane-
cem internadas, sendo 16 
nas UTIs, 29 nas enferma-
rias e duas em observação. 
Nos demais hospitais mu-
nicipais e contratualizados 
pela Prefeitura, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI 

para o tratamento da co-
vid-19 no momento é de 
68,9%, enquanto a de en-
fermaria está em 67,4%.

Apesar de o Boletim 
Epidemiológico contabi-
lizar mais 12 mortes por 
covid-19 em Guarulhos, 
totalizando 1.131, além de 
outras 10 que seguem sob 
investigação, o índice de 
letalidade também se man-
tém no menor percentual 
já alcançado: 6,6%. 

Dos óbitos confirmados 
nesta data, com exceção de 
um que ocorreu em julho, 
os demais são deste mês, 
dois deles na faixa etária 
de 50 a 59 anos, cinco na 
de 60 a 69 anos, dois na 
de 70 a 79 anos e três em 
idosos com idade igual ou 
superior a 80 anos. As víti-
mas são seis homens e seis 
mulheres.

Quarta-feira, 12 de agosto de 2020
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Um grupo de pesquisadores da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveu 
um exame de sangue capaz de diagnosticar a 
esquizofrenia e o transtorno bipolar, duas doenças 
psiquiátricas com sintomas semelhantes. O exame 
diferencia os dois transtornos por meio da análise 
de alterações bioquímicas e moleculares envolvidas 
em cada uma das doenças. O estudo foi apoiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp).   O diagnóstico dessas duas 
patologias atualmente é feito com base na análise 
clínica, o que é considerado um processo subjetivo 
porque depende da avaliação do psiquiatra e da 
capacidade do paciente em relatar os sintomas. 

O ministro interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse nesta segunda-feira (10) que o 
Brasil vive um momento de esforço de guerra 
contra o novo coronavírus e que é preciso haver 
união no combate à pandemia. Para isso, segundo 
ele, não deve existir diferenças partidárias ou 
ideológicas. Ele disse que é importante contar 
com a participação da imprensa para fazer 
chegar informações corretas aos lugares de 
mais difícil acesso no país.  “Estamos em um 
esforço de guerra, lutando contra uma pandemia. 
O Orçamento [da União] que foi liberado é um 
orçamento de guerra. Quando as empresas 
aceitam as requisições de equipamentos e 
materiais isso é esforço de guerra. 

ANOTE

O primeiro impacto fi nanceiro da 
pandemia nas fi nanças pessoais 
foi a importantíssima lição

A pandemia do covid-19 trouxe im-
pactos signifi cativos em diversas esferas 
sociais e econômicas. Pessoas físicas fo-
ram fortemente impactadas, tanto sob o 
ponto de vista da renda quanto sob o pon-
to de vista dos investimentos. O ano de 
2020 vai deixar lições importantes para 
todos, e ter clareza a respeito dessas ques-
tões é fundamental para que possamos 
nos preparar melhor e garantir um futuro 
fi nanceiramente mais seguro e próspero.

O primeiro impacto fi nanceiro da 
pandemia nas fi nanças pessoais foi a im-
portantíssima lição de possuir recursos 
em aplicações de baixíssimo risco e alta 
liquidez. Esse investimento, chamado de 
reserva de emergência, serve justamente 
para cobrir eventuais necessidades não 
programadas. Ter uma reserva subesti-
mada é altamente perigoso porque pode 
deixar o investidor descoberto em caso de 
necessidade. Por outro lado, uma reserva 
superestimada signifi ca uma rentabilida-
de menor da carteira de investimentos 
em geral, já que a reserva de emergência 
tem uma rentabilidade menor se compa-
rada com as aplicações de longo prazo.

A pandemia tornou claro o impor-

tante papel da reserva de emergência na 
gestão dos investimentos. A renda dos 
trabalhadores foi impactada. Mesmo pes-
soas saudáveis e que não estavam acos-
tumadas a ter gastos mensais signifi cati-
vos com saúde foram forçadas a pensar 
em uma eventual despesa extraordinária 
consigo mesmo ou com algum ente pró-
ximo em caso de hospitalização por co-
vid. Aqueles investidores que possuíam 
uma reserva de emergência adequada 
certamente foram e estão sendo capazes 
de lidar muito melhor com o impacto fi -
nanceiro da pandemia.

A segunda lição trazida pelo covid-19 
em fi nanças pessoais foi forçar os inves-
tidores a reverem a gestão de sua cartei-
ra de investimentos sob a ótica do risco 
e volatilidade. Os graduais e sucessivos 
cortes na taxa Selic foram paulatinamen-
te trazendo cada vez mais investidores 
ao mercado de renda variável. Isso levou 
com que investidores estivessem muito 
expostos a volatilidade, desrespeitando 
seu perfi l de risco. Aqueles que não foram 
capazes de suportar o bombardeio de no-
tícias ruins e sucessivos circuit-breakers 
no Ibovespa viram o valor de sua carteira 
de investimentos em renda variável der-
reter e realizaram prejuízo.

As duas lições destacadas relacionam-
-se na medida em que uma reserva de 
emergência subestimada e investimentos 
em renda variável que desrespeitaram a 
estratégia e o perfi l de risco do investidor 
fi zeram com que fosse necessário vender 
os ativos de renda variável (mesmo após 
uma forte queda) para compor a reserva 
de emergência que estava aquém do ideal. 
Na prática isso signifi cou um enorme im-
pacto negativo no volume e rentabilidade 
da carteira de investimentos pessoal.

Sob a ótica dos investidores, aprender 
as lições trazidas à tona pela pandemia 
sobre a importância da reserva de emer-
gência e o respeito ao perfi l de risco e to-
lerância a volatilidade são tarefas cruciais 
para garantir um futuro fi nanceiro com 
mais segurança e prosperidade.

Lições importantes 
da pandemia para 
os investidores

PONTO
DE VISTA

planejador fi nanceiro 
pessoal na GFAI

ANDRÉ VON 
BAUMGARTEN KALIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato dos Trabalhadores em Refeições de Guarulhos – 
Sindirefeições Guarulhos – Edital de Convocação – pelo presente 
edital, �cam todos os trabalhadores inscritos no quadro social da 
entidade, quites com suas obrigações estatutárias, a participarem do 
processo eleitoral para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Federativos bem como seus respectivos Suplentes na forma 
do Estatuto Social. As eleições serão realizadas nos dias 27 (vinte e sete) e 
28 (vinte e oito) de agosto de 2020, no horário das 09h00min as 
17h00min e em caso de necessidade de segunda convocação por falta de 
quórum ou em razão de empate entre as chapas mais votadas, outras 
serão realizadas nos dias 03 (três) e 04 (quatro) de setembro de 2020, 
sempre no horário das 09h00min às 17h00min. O associado-eleitor 
poderá exercer o seu voto na sede da entidade, sito à Rua Maria de Castro 
Mesquita, 87, Centro, Guarulhos, SP, ou em seu local de trabalho, através 
de urna itinerante. Nos termos do artigo 12º, parágrafo 2º, do Estatuto 
Social, �ca aberto o prazo de 5 (cinco) dias contados da data da 
publicação do presente edital para registro da chapa. A Secretaria da 
entidade �cará à disposição em sua sede social no horário das 09h00min 
às 15h00min, por força da pandemia, para esclarecimentos e orientações 
pertinentes ao processo eleitoral, bem como para acolhimento e registro 
de chapas. Findo o prazo supra, mediante publicação da imprensa das 
chapas concorrentes, terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para 
oferta de impugnações e nomes dos concorrentes. Guarulhos, 12 de 
agosto de 2020. Cícero Firmino da Silva – Diretor Presidente.

PUBLICIDADE LEGAL
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Clube de Mães Novo Recreio
CNPJ nº 03.728.533/0001-82

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
BANCO
 POUPANÇA BC 104347-1
BANCO
 APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
 APLICACAO 104.347-1
 APLICACAO 1213-0
 APLICACAO 1284-X
 APLICACAO BB AUTOMÁTICO CR
 APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 CIRCULANTE
ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADOS
IMOBILIZADOS EM USO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS
IMOBILIZADOS EM USO
IMOBILIZADOS
DEPRECIAO ACUMULADA
DEPRECIACAO
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.
DEPRECIACAO VEÍCULOS
DEPRECIACAO
DEPRECIAO ACUMULADA
COMPESACAO PASSIVA
CONTROLE DE BENS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOBILIÁRIOS
CONTROLE DE BENS
COMPESACAO PASSIVA
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO

3,54
3,54

81,28
262,96
136,06

42.391,06
42.871,36
42.874,90
42.874,90

1.850,00
6.000,00
7.850,00
7.850,00

(370,00)
(6.000,00)
(6.370,00)
(6.370,00)

218,23
900,00

1.118,23
1.118,23
2.598,23

45.473,13
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
CIRCULANTE
CONTAS A  PAGAR
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS
ALUGUELUNID. 01-RUA SANTINA
ALUGUEL UNID. 3-RUA ANNA RODRIGUES
ENERGIA INST. 150229237
ENERGIA INST. 150636784
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PRÓPRIAS
FGTS
PIS CRECHE
TERCEIROS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PRÓPRIAS
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS
IR SOBRE ALUGUEL

1.950,00
2.904,80

17,46
230,99

5.103,25

6.540,70
1.325,89

18.347,90
26.214,49

RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
DOACAO
Crédito Nota Fiscal Paulista
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
APLICACAO FINANCEIRAS
Rendimento Poupança
Rendimento Aplic.BC 1213

1.694.033,29
7.779,33
7.779,33
7.779,33
6.965,05

814,28
981,84
981,84
981,84
955,50
26,34

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DEPRECIACAO E AM0RTIZACA0
DEPRECIACAO DE BENS
DEPRECIACAO MAQ. E EQUIP
DESPESAS PROJETOS
ATIVIDADE EDUCACIONAL
ATENDIMENTOS RECPROPRIO
AGUA
ENERGIA ELETRICA
TELEFONE
FORNECEDORES
DESPESAS PESSOAL
TAXAS GERAL
JUROS DE ENCARGOS
DESPESAS SEGUROS
TARIFAS BANCARIAS
ATIVIDADE DE ASSISTENDA
PROJETO SOCIAL-FMAS
DESPESA PESSOAL
CUSTOS INDIRETOS
PROJETO SODAL FUMCAD
DESPESA PESSOAL
CUSTOS INDIRETOS
PARCERIAS 60RVENAMENTAIS
ATIVIDADE EDUCACIONAL
TERMO COTAB.EDUDNFANTIL
DESPESAS PESSOAL
ENCARGOS
CUSTOS INDIRETOS
TOTAL DAS DESPESAS :
RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.762.029,24
185,00
185.00
185,00
185,00

409.245,63
13.419,15
13.419,15

465,84
230,99
150,80

5.141,76
1.071,50

1,96
4.911,71
1.415,45

29,14
395,826,48
187.811,32
123.021,51
64.789,81

208.015,16
105.456,14
102.559,02

1.352.598,61
1.352.598,61
1.352.598,61
1.129.102,19

52,459,12
171.037,30

1.762.029,24
(67.995,95)

OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS
OBRIGACOES COM EMPREGADOS
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
INSS RETIDO FONTE
IRRF SOB SALARIOS
PROMSAO FERIAS
PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO
OBRIGACOES COM EMPREGADOS
CONTAS A PAGAR
RECURSOS DE PROJETOS
PARCERLAS/TERMOS
SUB.REC.PROJETO FM.AS
SUB.REC.TERMO DE COU\B
PARCERLAS/TERMOS
RECURSOS DE PROJETOS
CIRCULANTE 
PATRIMÔNIO LIQUIDO
SUPERÁVIT OU DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT ANOS ANTERIORES
SUPERAVIT/DEFICIT
SUPERÁVIT OU DEFICIT
PATRIMÔNIO LIQUIDO
COMPENSACAO PASSIVA
CONTROLE DE BENS TERCEIROS
CONTROLEM DE BENS
MAQUINAS EQUIP.TERMO 7024/2017
MOBILIÁRIOS TERMO 7024/2018
CONTROLEM DE BENS
CONTROLE DE BENS TERCEIROS
COMPENSACAO PASSIVA
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO 
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
RESULTADO DO EXERCÍCIO

95,20
95,20

48.119,76
6.186,24

948,74
30.762,30
49.861,12

135.878,16
167.291,10

(14.100,00)
(8.792,57)

(22.892,57)
(22.892,57)
144.398,53

(67.995,95)
(32.047,68)

(100.043,63)
(100.043,63)
(100.043,63)

218,23
900,00

1.118,23
1.118,23
1.118,23

45.473,13
45.473,13
45.473,13

0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

BALANÇO
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681

CONTABILISTA

RECEITAS DE PROJETOS
ATIVIDADE EDUCACIONAL
ATENDIMENTO A CRIANCA
TERMO DE COLABORACAO
REND.APLIC.TERMO
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
ATENDIMENTO SOCIAL
ATENDIMENTO EMAS
ATENDIMENTO FUMCAD
RENDIMENTO EMAS
RENDIMENTO APLIC. 104347-1
Total das Receitas:

1.685.272,12
1.273.634,44
1.273.634,44
1.269.906,33

3.728,11
411.637,68
411.637,68
169.200,00
241.200,00

573,35
664,33

1.694.033,29

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019, conforme 
documentação apresentada.

Guarulhos,31 de dezembro de 2019

Bolsonaro deve acompanhar hoje 
partida da missão de ajuda ao Líbano
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro deve viajar 
hoje para Guarulhos para 
acompanhar a partida da co-
mitiva brasileira em missão 
ao Líbano. A informação é 
do portal de notícias UOL. A 
capital do país árabe, Beiru-
te, foi atingida por uma forte 
explosão na semana passada, 
que deixou mais de 150 mor-
tos e 3 mil feridos.

O avião partirá da Base 
Aérea de São Paulo (Basp) 
em Guarulhos com medica-
mentos e insumos básicos 
de saúde, reunidos pela co-
munidade libanesa radica-
da no Brasil. 

A lista da comitiva é ca-
pitaneada pelo ex-presidente 
da República, Michel Temer, 
de família libanesa. Também 
integrará o grupo o presiden-
te da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 

Paulo), Paulo Skaf.
De acordo com o decreto 

publicado no Diário Oficial 
da União, a missão brasi-
leira em Beirute se dará no 
período de quarta-feira (12) 
a sábado (15). O envio da co-

mitiva ao Líbano foi anun-
ciado no domingo (09) por 
Bolsonaro que afirmou que 
o objetivo da “equipe técnica 
multidisciplinar” é “colabo-
rar na realização da perícia 
da explosão”.

FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Guarulhos é a 3ª cidade do estado 
em número de roubos de celulares
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos é a 3ª 
cidade do estado em núme-
ro de roubos de celulares no 
primeiro semestre deste ano. 
Segundo levantamento reali-
zado pelo Departamento de 
Pesquisas em Economia do 
Crime da Fecap, no período 
foram registradas 1.897 ocor-
rências. A capital é a primeira 
do ranking com 39.996 ocor-
rências, seguida por Santo 
André, com 1.919 registros.

Segundo o estudo, que 
compila e analisa boletins 
de ocorrência e dados da Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, foram registradas 69.628 
ocorrências de roubo de celu-
lares no Estado de São Paulo 
no primeiro semestre.

No entanto, esse número 
pode ser ainda maior, visto 
que para esse tipo de crime é 
mais comum ocorrer subnoti-
ficação; e a pesquisa descarta 
boletins de ocorrência incom-
pletos ou com erros, por crité-

rio de aproximação para obje-
tivos estatísticos.

Para o economista e pesqui-
sador do Instituto de Finanças 
Fecap, Allan S. Carvalho, a que-
da expressiva entre os meses 
de março a maio pode ser ex-
plicada, em grande parte, pelas 
medidas de isolamento social 
decretadas no Estado. “Nota-
mos que com a reabertura gra-
dual da economia, as taxas de 
roubos já se elevaram, mas os 
números ainda se encontram 
inferior ao do mesmo mês do 
ano passado”, opina.

O estudo verificou uma 
queda de 38% no número de 
roubos no primeiro semestre 
de 2020, quando comparado 
com o mesmo período de 2019.

Quando são comparados os 
dados mensais em relação ao 
mesmo período de 2019, pode 
ser notada quedas acentuadas, 
com grande destaque ao mês 
de maio (-58% em relação ao 
mês de maio/19).
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Internacional Shopping lança ‘Festival de Inverno’

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A época mais fria 
do ano chegou! Junto com o In-
verno, um cardápio especial é 
lançado no Internacional Sho-
pping para esquentar os dias 
com comidas e bebidas que são 
a cara da estação. O “Festival de 
Inverno” chega pela primeira 
vez ao Shopping com respeito 
ao distanciamento social. Além 
disso, doces, hot dogs e um em-
pório completo com queijos e 
geleias são os destaques. O es-
paço funciona no Acesso Droga 
Raia, até 30 de agosto, de quar-
ta a domingo, das 15h às 21h.

O evento é uma realiza-
ção da Submídia Produções, 

responsável pelas principais 
atrações promovidas pelo In-
ternacional Shopping. A lista 
de itens vendidos fica completa 
com vinhos, cervejas artesa-
nais, licores, cachaças, queijos 
e embutidos, caldos e muito 
mais. Todo o cardápio e infor-
mações para compras podem 
ser consultados pelo site www.
internacionalshopping.com e 
nas redes sociais, como Face-
book (/internacionalshopping) 
e Instagram (@internacional-
shopping).

Produtos de todos os pre-
ços podem ser encontrados no 
evento. Entre as bebidas, desta-

que para a carta de excelentes 
vinhos, licores, além de choco-
lates, quentão e até cachaças 
artesanais e saborizadas. Os 
combos são ótimas opções para 
uma experiência mais comple-
ta. As cervejas artesanais tam-
bém marcam presença em vá-
rios estilos consagrados (Pilsen, 
IPA, Weiss, entre outras).

O Festival de Inverno conta 
ainda com o melhor cardápio 
de pratos quentes e doces. En-
tre eles: Macarrão ao Queijo, 
de acordo com a preferência 
do cliente, Hot Dogs comple-
tos – com destaque ao famoso 
Dogão do Mineiro - Sanduí-
che de Pernil e muito mais! 
Para acompanhar, a sugestão 
é o Caldo Verde ou o Caldo de 
Mandioquinha com Frango. 
Entre os doces, destaque para a 
Compota de Doce de Leite e de-
lícias típicas da cultura árabe.

E para fechar o cardápio de 
inverno, nada melhor do que 
um empório repleto dos me-
lhores queijos e geleias. Além 
disso, a famosa Goiabada Cas-
cão, receita tradicional brasilei-
ra, também é encontrada no 
Festival. A Geleia de Pimenta é 
outra recomendação, para uma 
harmonização perfeita com 
queijos, carnes ou pães.

FOTO: DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

ÁRIES: Necessitará conservar o cansaço e outros obstá-
culos longe de você nesta grande fase da sua vida. Tudo 
pende a encontrar-se um pouco mais exótico neste dia.
 
TOURO: O seu peito ficará bem mais ansioso neste perí-
odo. Procure perseverar com paciência e proporcionando 
muita cautela nas ocupações.

GÊMEOS: Se você fizer exercícios com cautela conseguirá 
ir muito longe. No planeta de Marte as coisas tendem a 
ficar mais incompreensíveis do que você expectava.

CÂNCER: No que tange o planeta Vênus você será capaz 
de se identificar um pouco mais deslumbrado por suas 
próprias ideias. 

LEÃO: O avantajado e gigantesco Sol lhe constituirá mui-
to bem assim como o componente Fogo. Poucas pessoas 
que compreendem o corpo de pessoas mais confiáveis.

VIRGEM: Mantenha todas as possibilidades e esteja com 
quem você tanto ama. A tua constelação se deparará 
com muito mais comodidade neste dia.

LIBRA: O planeta Marte te transportará que você tenha 
uma grande luz e o planeta de Vênus um ar de adequa-
ção. 

ESCORPIÃO: Sustente neste período somente boas 
reflexões. Tudo o que você vem refletindo irá atestar 
positivamente.

SAGITÁRIO: Programe as tuas ações bem antes de 
efetiva-las. Com meditações desiguais você irá transpor 
uma grande felicidade irá adentrar no seu coração.

CAPRICÓRNIO: Marte irá ajudar em diversas das suas 
competências. Perfaça tudo com o máximo de virtude. 
Não está tão disposta para realizar negócios.

AQUÁRIO: Neste instante o trabalho em grupo se faz 
imprescindível, o planeta Mercúrio será fundamental 
neste sentido. 

PEIXES: É capaz de vir a atuar de maneira implacável 
com quem você ama, Saturno pode ser um rival. Muitos 
acontecimentos te aborrecerão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

BAF
ABOBORA
CABALETA
IRCESAR

GARRAELE
DEIXARA
OIINVES
URBSAND

FRAUDECE
UREITOR
GOAOBI

BURCAARS
AORAIC
INSEGURO

Título de 
impera-
dores

romanos

Arma de
gaviões,
águias e
falcões

Ocultar;
esconder 

"Vou (?)",
sucesso
do grupo

Skank 

Urbanis-
mo

(abrev.)
Areia, em

inglês

Estado na-
tal do padre

Cícero
(sigla)

Ato como
a falsifi-
cação de
dinheiro

A maior 
autorida-
de na uni-
versidade

Antigo
território
português
na Índia

Medida
que

equivale a
100 m2

Prefixo de 
"bicarbo-
nato": du-
as vezes

(?) nova, 
movimen-
to musical

francês

Traje da 
muçulma-

na

Atual-
mente; 

presente-
mente

Italo
Calvino, 
escritor
italiano

Condição
comum do
indivíduo

tímido

Decisivo;
inevitável
Locais on-
de os cor-
reios não
efetuam
entrega

domiciliar

Contrário;
oposto

Cavidade
(pl.)

Aquele
homem
Desejo
intenso

Pequena 
ária de rit-
mo sim-

ples, com
repetições

(Mús.)

A carrua-
gem de

Cinderela
(Lit.)

Está asso-
ciada às re-
des hidro-
gráficas do
Paraguai
e Paraná

Grupo de jogadores
que se colocam à
frente da baliza na
cobrança de faltas

Brado de
touradas

Fruto-símbolo da
situação trabalhosa

Parque
florestal

3/ars — goa. 4/sand. 5/césar. 8/cabaleta.
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Conselho do FGTS aprova distribuição 
de R$ 7,5 bilhões para trabalhadores

Anvisa quer reforçar medidas contra 
covid-19 em aeroportos e aeronaves

Ministério da Saúde adota cautela sobre vacina russa e fará nova reunião

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Conselho Cura-
dor do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) apro-
vou ontem a distribuição de 
parte dos lucros para os traba-
lhadores. Serão creditados nas 
contas vinculadas ao fundo R$ 
7,5 bilhões, equivalentes a 66%

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) vai abrir uma consulta 
pública sobre o reforço nas es-
tratégias de combate à covid-19 
em aeroportos e aeronaves. O 
texto com a proposta de resolu-
ção será publicado em breve no 
Diário Ofi cial da União, estabe-
lecendo prazo de 15 dias para o 
envio de contribuições.  

“A medida visa dar plenas 
condições aos fi scais da vigi-
lância sanitária de cumprirem 
a Portaria Interministerial 
1/2020, que prevê a restrição 
excepcional e temporária da 
entrada e saída de estrangeiros 
no país, conforme recomenda-
ção técnica da Anvisa”, infor-
mou o órgão, por meio de nota.

De acordo com a agência, o 
objetivo é dar suporte regula-
tório aos fi scais que atuam em 
aeroportos para que possam 
determinar e exigir certas con-

dutas de passageiros, instala-
ções comerciais e responsáveis 
pelos meios de transporte, de 
forma a controlar a dissemina-
ção do novo coronavírus.

A proposta de regulamen-
tação, segundo o comunicado, 
também busca reforçar medi-
das de combate à pandemia, 
incluindo o uso de máscaras, a 
adoção de distanciamento so-
cial e a higienização das mãos.

do resultado positivo de 2019. 
O resultado total do ano passa-
do foi de R$ 11,32 bilhões.  

Conforme a deliberação, os 
créditos devem ser pagos até 31 
de agosto. A distribuição será 
feita proporcionalmente ao sal-
do de 31 de dezembro de 2019.

Segundo informações 
apresentadas durante a reu-
nião do conselho, a distribui-
ção dos recursos permitirá 
que o FGTS tenha rendimen-
to de 4,90%, somados juros e 
correções obrigatórias. Dessa 
forma, o fundo passa a render 
mais que a poupança, que fe-
chou 2019 com rentabilidade 
de 4,26%, e a infl ação medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que terminou o ano 
passado em 4,31%.

A decisão do conselho não 
altera as hipóteses em que o 
trabalhador pode sacar o FGTS. 
No site da Caixa é possível ob-
ter mais informações, inclusive 
sobre os saques emergenciais 
do fundo devido aos efeitos da 
pandemia da covid-19 na renda 
dos brasileiros.
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CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS ORAÇÃO
Aluga-se

Dinheiro

Vende-se

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

EMPREGOS

ANUNCIE AQUI 
 97380-7685

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

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

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
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006

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

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.

AUXILIAR ADM/ 
COMERCIAL
Cartonagem Contrata c/ ou 
s/ experiência em Papelão 
Ondulado  Benefícios VR, VT 
E Cesta básica.  Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/  vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula
CARTONAGEM 
CONTRATA
Operador de Riscador  C/ 
exp. em papelão ondulado  
Benefícios VR, VT E Cesta 
básica. Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/ vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula

"Agradeço 
ao Santo 
Expedito 
por graça 

alcançada"
V. R. C.

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

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
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
IMÓVEL
4 - apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts ! 340 mil ! Rua Consul 
Orestes Correa - 295 - Macedo 
F.: 4372 9006 /94805-7644
IMOVEL TATUAPÉ
Fotos e vídeos ! 9.700 mts 
! 5 mil reais o metro !Ótima 
localização próx. marginal 
Tietê. F.: 4372-9006/94805-
7644

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
SITIO EM  GUAREI
casa c/8 cômodos, galpão, 
currau, gar. ,64.810 mts², 
Valor R$ 450.000 Obs. 
ac.troca p/casa.2402-4719 / 
99284-4700

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Saúde considera que ainda 
não há provas de segurança 
e efi cácia da vacina russa con-
tra a covid-19 que justifi quem 
abrir negociações para a com-
pra do produto com recursos 
do governo federal. Segundo 
integrantes da cúpula da pas-
ta, deve ser realizada nos pró-

ximos dias uma nova reunião 
com desenvolvedores da dro-
ga, anunciada pelo presidente 
Vladimir Putin ontem como a 
primeira registrada para imu-
nizar a população.

A expectativa é que repre-
sentantes da embaixada da 
Rússia participem do novo en-
contro, previsto para acontecer 

nesta ou na próxima semana. 
Na primeira conversa sobre a 
vacina, feita há uma semana, 
técnicos do ministério questio-
naram sobre as características 
e estimativas de preço. Eles 
também sinalizaram interesse 
em manter diálogo sobre o de-
senvolvimento das drogas. As 
tratativas iniciais foram feitas 

com representantes do Fun-
do de Investimento Direto da 
Rússia (RDIF).

Na mesma data, o minis-
tério recebeu representantes 
da farmacêutica chinesa Sino-
pharm, que tem uma vacina 
em fase 3 de estudos, a última 
etapa antes de a droga poder 
ser registrada. Presente nas 

reuniões, a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) demonstrou 
interesse em apoiar a pesquisa 
clínica das empresas da Rússia 
e da China.

Procurado, o Ministério 
da Saúde não se manifestou 
ofi cialmente sobre discussões 
que envolvem a vacina desen-
volvida na Rússia.
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Acompanha
tiras de filet mignon,

coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

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

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos 

(11) 2447-1582

Fondue The Fire
QUEIJO CHOCOLATE

por R$

As duas ofertas

(serve duas pessoas)

120,90

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


