
Hospitais municipais já atenderam mais 
de 39 mil casos suspeitos de coronavírus
Somente no Centro de Combate ao Coronavírus (3CGRU) foram realizados mais de 37 mil atendimentos, 
entre consultas, exames, internações e triagem de casos suspeitos; local registra 560 altas hospitalares
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Disney+ confi rma 
lançamento no Brasil 

em novembro

‘Máscaras pela Vida’ 
benefi ciou 

82,3 mil pessoas
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Nosso intuito sempre foi oferecer à população 

equipamentos em boas condições, adequados 
à prática desportiva”, Guti, prefeitoEuroBovespa Dólar

-1,62%
100.460

-1,56%
R$ 5,36

-1,04%
R$ 6,34

Município registra 
17.284 casos de 

covid-19 e 1.138 óbitos 
confi rmados 
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LUGAR - Aos poucos, e com todos os cuidados necessários, os guarulhenses vão retornando aos parques da cidade

distribuídas em uma comunidade do Jardim 
Ponte Alta na quarta-feira (12).

A ação faz parte do programa Máscaras pela 
Vida, lançado em abril e que visa a divulgar e esti-
mular o uso de máscaras de pano, entregando-as 
à população necessitada. A distribuição é reali-
zada por equipes das secretarias de Desenvolvi-
mento e Assistência Social e de Habitação, além 
da Defesa Civil. Já os kits são montados com itens 
doados por empresários e costureiras voluntárias.

A prefeitura já entregou 82.320 máscaras de 
tecido para pessoas em extrema vulnerabilida-
de que vivem em 64 locais como comunidades 
e Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 
(CHIS). Os moradores da comunidade São Rafa-
el foram benefi ciados com 5.200 máscaras en-
tregues em 1.300 kits com quatro máscaras de 
pano, um sabonete, álcool em gel e um folheto 
sobre a covid-19 nesta segunda e quinta-feira, 
dias 10 e 13. Duas mil máscaras (500 kits) foram 

A Disney anunciou ontem, de maneira ofi cial, 
que o serviço de streaming Disney+ chegará ao 
Brasil e a todos os países da América Latina em 
novembro de 2020. A empresa ainda não confi r-
mou o valor da assinatura, mas usuários no exte-
rior que tentaram criar uma conta no serviço com 
dados do Brasil se depararam com um valor: R$ 
28,99. A plataforma de streaming - que funcio-
nará no mesmo formato da Netfl ix, HBO Go e ou-
tros - será a casa de produções da Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars e National Geographic.

Todos os títulos originais produzidos por e 
para o Disney+, assim como as coleções com-

Prefeitura entrega mais de 82 mil máscaras de pano nas comunidades

Com mais de 60 milhões de assinantes no mundo, Disney+ chega ao país
pletas de todos os conteúdos disponíveis das 
marcas em todos os formatos (cinema, séries, 
curtas, shows e documentários) estarão dispo-
níveis exclusivamente na plataforma, segundo 
a empresa. Os oito episódios que compõem a 
primeira temporada de The Mandalorian, a sé-
rie live-action da saga Star Wars que acumula 
15 indicações ao Emmy, estarão disponíveis no 
lançamento. A segunda temporada será lança-
da ao mesmo tempo que nos EUA. Star Wars: 
The Clone Wars, a animação, também estará no 
Disney+. A plataforma já acumula mais de 60 
milhões de assinantes no mundo todo.

A população do Jardim São João e arre-
dores agora conta com uma ampla área ver-
de para lazer e prática esportiva. Entregue 
pelo prefeito Guti ontem, o parque Santa 
Terezinha, localizado em uma área de 11 mil 
m2 entre as ruas Carnaubais e Aeródromo, 
conta com quatro parques infantis, duas 
academias ao ar livre, pista para caminhada 
e quadra poliesportiva.

O projeto, realizado pela Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema) em parceria com a 

Guti entrega complexo de lazer no Jardim São João
Secretaria de Obras e a Proguaru, conta com 
150 mudas de árvores nativas da Mata Atlân-
tica regional, 10 mil m2 de grama e 30 árvores 
adultas transplantadas. Quem quiser lanchar 
pode se acomodar nos bancos e mesas dis-
postos pelo parque e aqueles que desejarem 
admirar a paisagem da região, que é próxima 
à cabeceira da pista de pouso e decolagem 
do Aeroporto Internacional, podem acessar o 
mirante que complementa a lista de atrações 
do complexo.
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SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Fala galera!
Nesta semana tive o prazer 

de participar de uma ação soli-
dária SENSACIONAL na Lan-
cheteria Guarulhos! Esta ação, 
que contou com o apoio da Fo-Fo-
lha Metropolitanalha Metropolitana, foi uma for-
ma que os sócios da casa encon-
traram para ajudar o pequeno 
guarulhense Luiz Otavio, mais 
conhecido como Tavinho.

O “Tavinho”, que é uma 
criança linda de 1 ano e 8 me-
ses, nasceu com uma doença 
rara chamada AME (Atrofi a 
Muscular Espinhal), e para ele 
se curar é necessária a utiliza-
ção de um remédio caríssimo 
chamado Zolgensma. 

O remédio custa aproxi-
madamente R$ 11 milhões e 
várias personalidades como o 
apresentador Marcio Garcia, o 
cozinheiro do Programa Mais 
Você Jimmy Ogro e o jogador 
de futebol Neymar Junior en-
traram de cabeça para ajudar 
a família a arrecadar a quantia 
necessária.

Até agora a família, que 
tem o apoio de uma legião de 
voluntários e amigos, já con-
seguiu um pouco mais de R$ 
1 milhão e várias ações, rifas 
e campanhas são a esperan-
ça na corrida contra o tempo 
para a compra do remédio.

Voltando a ação solidária, 
os sócios da Lancheteria pedi-
ram que eu criasse um lanche 
novo para fazer parte do car-
dápio da casa. Eu escolhi mon-
tar um lanche simples, porém 
com um sabor diferenciado. 
Juntei o delicioso pão brioche 

da Pita Bread com a maionese 
de alho defumado que aprendi 
com o Jimmy no último Don-
na Gourmet que ele participou 
em Guarulhos.

A carne, que veio do açou-
gue Boi de Prata que fi ca lá na 
Vila Galvão, é um blend espe-
cial de acém com fraldinha e o 
creme de queijo é uma receita 
EXCLUSIVA do meu grande 
amigo, cozinheiro e assador 
profi ssional Carlos Tossi. Tra-
ta-se de uma mistura de três 
tipos de queijos, parmesão, 
provolone e muçarela, e uma 
grande quantidade de bacon 
defumado em lenha de laran-
jeira triturado. Até o fi nal de 
eu escrever esta matéria, apro-
ximadamente 135 lanches já ti-
nham sido vendidos por sinal!

Para saber mais um pouco 
desta ação, e quanto foi arre-
cadado, basta entrar no meu 
perfi l no Instagram que irei 
postar tudo que rolou. E para 
saber mais sobre o pequeno 
guerreiro Luiz Otavio, e como 
ajudar, o Instagram da campa-
nha é o @ameluizotavio

Ah! Antes de acabar a mi-
nha matéria, quero agradecer 
a direção da Folha Metropoli-Folha Metropoli-
tanatana pela ajuda na divulgação, 
os sócios da Lancheteria Gua-
rulhos pelo convite e agrade-
cer muito os amigos Jimmy 
OGRO McManis e Carlos Tos-
si pela força com vídeos de 
divulgação nas suas redes so-
ciais e pelas receitas especiais 
e exclusivas.

Um abraço a todos e até se-
mana que vem galera!!!

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

Karnivoro’s Churrasco Raiz
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Você nunca viu uma faculdade igual
Como a Faculdade Tor-

ricelli enfrentou o desafi o 
da pandemia? 

Coord. Geral Ana Adal-Coord. Geral Ana Adal-
gisa: gisa: O que para alguns se 
tornou o maior desafi o de so-
brevivência, para nós repre-
sentou a grande oportunida-
de de mostrar todo potencial 
criativo e inovador que so-
mente a Faculdade Torricelli 
é capaz de disponibilizar de 
maneira ágil e moderna. 

Você conhece alguma 
Instituição de Ensino Su-
perior que anteriormen-
te ao cenário pandêmico 
já estava preparada para 
qualquer realidade seme-
lhante ao que temos vi-
venciado? 

Coord. Geral Ana Adal-Coord. Geral Ana Adal-
gisa:gisa: A Faculdade Torricelli 
com orgulho de estar em 
Guarulhos sempre esteve pre-
parada, com tecnologia 100% 

FOTO: DIVULGAÇÃO

implementada e o capital in-
telectual preparado para toda 
e qualquer necessidade de 
mudança imediata. Isso ocor-
reu de forma natural porque 
vivemos o momento presente 
com um olhar digital futurís-
tico e qualquer necessidade 
inesperada de adaptação já 
era uma realidade.

Qual o grande diferen-
cial da Faculdade Torricelli? 

Coord. Geral Ana Adalgi-Coord. Geral Ana Adalgi-
sa: sa: A utilização de metodo-
logias ativas de ensino que 
desde sempre fi zeram parte 
da realidade institucional 
adequadas ao formato de 
aulas online “ ao vivo”-  com 
envolvimento dos alunos, 
sem perda de dia letivo ou 
conteúdo.  Imagine uma 
aula inspirada na inteligên-
cia artifi cial, gamifi cação, 
robótica e direcionada aos 
cuidados com a sustentabili-

dade, desenvolvida por meio 
de projetos práticos integra-
dores. Esta é nossa realidade. 
Outro importante diferen-
cial é nosso corpo docente 
e gestores educacionais que 
são altamente capacitados e 
dominam o sistema Google 
Classroom que permite ple-
na interação com o aluno.

Como a Faculdade Tor-
ricelli está se preparando 
para nova tendência do 
mercado: o ensino híbrido?

Coord. Geral Ana Adal-Coord. Geral Ana Adal-
gisa: gisa: As aulas híbridas terão 
início assim que sinalizado 
pelo governo do Estado e do 
muncípio. Nossas salas e am-
bientes de aprendizado estão 
totalmente preparados para o 
ensino híbrido. Todo investi-
mento necessário em tecnolo-
gia e capacitação profi ssional 
foi feito de forma planejada 
para garantirmos nosso posi-

cionamento no mercado. 

Qual o posicionamen-
to da Faculdade referen-
te ao retorno as aulas 
presenciais? 

Coord. Geral Ana Adal-Coord. Geral Ana Adal-
gisa: gisa: Retornaremos gradu-
almente com as aulas pre-

senciais híbridas. Nossa 
principal preocupação é com 
o acolhimento dos alunos 
com competência e sensibili-
dade.  É surpreendente todo 
como este universo educacio-
nal acima de tudo se preocu-
pa com a segurança de toda 
comunidade acadêmica.

Sexta-feira, 14 de agosto de 2020
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Stock Tech S.A. Armazéns Gerais – CNPJ/ME nº 01.306.014/0028-10 – NIRE 35.905.910.906
Regulamento Interno de Armazém Geral. Artigo 1º. A sociedade empresária Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, 
através de sua Filial, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.905.910.906, inscrita no 
CNPJ sob nº 01.306.014/0028-10, localizada no Município de Guarulhos, no Estado de São Paulo, na Rua Landri Sales, nº 
1070, Galpão G8, Bairro Cidade Aracilia, CEP 07.250-130, terá como objetivo o recebimento de mercadorias em depósito, 
para guarda e conservação, mediante emissão de títulos especiais, de acordo com as disposições previstas no Decreto 
nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Parágrafo único: Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e 
desde que não sejam contrários às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusa-
das nos seguintes casos: (conforme § 2º do artigo 8º do Decreto 1102/1903): (i) Quando não houver espaço suficiente 
para armazenamento; e (ii) se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já 
depositadas; (iii) se a mercadoria que deseja armazenar não for tolerada pelo regulamento interno. Artigo 3º. A empresa 
de armazém geral responde pela guarda, conservação e pronta e fiel entrega das mercadorias que tiverem recebido em 
depósito. Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias, e força maior, salvo a disposição no artigo 37, § único do Decreto 1102/1903. Artigo 4º. Os depósitos de 
mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou de seu preposto e será dirigida à empresa, 
que emitirá o documento especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação classificação 
marca peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. A indenização devida será correspondente ao preço da 
mercadoria e em bom estado no lugar e no tempo em que devia ser entregue. O direito a indenização prescreve em três 
meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de 
armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo do depósito com a adoção de procedimento previsto no artigo 
10 e parágrafos do Decreto 1.102/1903. Parágrafo único: Para garantia do pagamento das armazenagens e despesas 
com a conservação, a empresa de armazém geral poderá, quando for entregue em consignação, reter os adiantamentos 
feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, bem como indenização por prejuízos por culpa ou dolo do depositante, 
conforme artigo 14 do Decreto 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros, emissões de Warrants serão regidos pelas 
disposições do Decreto Federal 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento 
dos armazéns, e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes de praxe comercial, desde que não 
contrários à legislação vigente. Guarulhos-SP, 04 de Março de 2020. Stock Tech S.A. Armazéns Gerais. Mario Miura, 
CPF/MF 068.947.738-40, (Procurador); Karina Miura de Campos, CPF/MF 315.173.148-10, (Procuradora). Memorial 
Descritivo – Declarações Artigo 1º, Itens 1º a 4º do Decreto nº 1.102/1903 – Armazém Geral – Guarulhos-SP – 1. 
Da Qualificação: Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, na Rua Landri Sales, nº 1070, Galpão G8, Bairro Aracilia, no Muní-
cipio de Guarulhos, no Estado de São Paulo, CEP 07.250-130, registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.905.910.906 e 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.306.014/0028-10 (Filial). 2. Do Capital Social: Capital Social da Matriz: R$ 42.755.509,00 
(quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e nove reais). Capital Social da Filial: Sem 
Capital destacado. 3. Medidas do Armazém: A área para o armazém geral é de 4.710,86 m² e altura de armazenagem 
(altura de uso): 13,83 m. 4. Capacidade para Armazenagem: Disponível como capacidade de armazenamento aproxi-
madamente 3.230 posições paletes, em torno de 65.151,19 m³. 5. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta 
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A edificação 
destinada ao galpão atende plenamente às necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descarga e 
recepção), com acessos devidamente dimensionados e áreas específicas para manobra dos veículos. De modo geral, todos 
os compartimentos apresentam boas condições de atendimento ao trabalho e higiene. 6. Segurança: Está de acordo com 
as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços 
propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. A edificação conta com Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), devidamente instalado e aterrado. Também estão instaladas e em perfeito 
funcionamento as Instalações de Combate à Incêndios, que conta com uma rede de hidrantes e também rede aérea 
pressurizada (sprinklers) estrategicamente distribuídos em toda a edificação. 7. Natureza e Discriminação das Merca-
dorias: As mercadorias a serem recebidas para armazenamento são de diversas naturezas, nacionais ou nacionalizadas, 
especialmente leites, correlatos e derivados. 7.1. Os serviços prestados para os produtos armazenados cumprirão exigên-
cias logísticas de afastamento e de armazenamento específicos de acordo com regulamentações vigentes, cumprindo 
normas técnicas e licenças que venham a ser exigidas por quaisquer órgãos cabíveis. 8. Descrição Minuciosa dos 
Equipamentos do Armazém, Conforme o Tipo de Armazenamento: Quantidade – Modelo – Local Instalado: 2 – 
Unidade Condensadora ATS7500 – Câmara B – Climatizados; 2 – Compressor Bitzer 4FES-5Y – Câmara B – Climatizados; 
2 – Soft Starter ABB PSR16 – Câmara B – Climatizados; 4- Ventilador 500 FS/4-500 ET – Câmara B – Climatizados; 2 – 
Evaporadora ATS7500 – Câmara B – Climatizados; 4 – Ventilador 500 FS/4-500 – Câmara B – Climatizados; 2 – Evapo-
radora ATS7500 – Câmara B – Climatizados; 4 – Ventilador 500 FS/4-500 ET – Câmara B – Climatizados; 9 – Unidade 
Condensadora MTS1330 – Câmara A – Refrigerado; 9 – Compressor Bitzer 4CES-9Y – Câmara A – Refrigerado; 9 – Soft 
Starter ABB PSR30 – Câmara A – Refrigerado; 27 – Ventilador 500 FS/4-500 ET – Câmara A – Refrigerado; 9 – Evapora-
dora MTS1330 – Câmara A – Refrigerado; 18 – Ventilador 500 FS/4-500 ET Câmara A – Refrigerado; 14 – Unidade 
Condensadora MTS 1600 – Antecâmaras; 14 – Compressor Bitzer 4TES-12Y – Antecâmaras; 14 – Soft Starter ABB PSR37 
– Antecâmaras; 42 – Ventilador 500 FS/4-500 ET – Antecâmaras; 14 – Evaporadora MTS1600 – Antecâmaras; 28 – Ven-
tilador 500 FS/4-500 ET – Antecâmaras; 6 – Porta Rápida- Motor Elétrico SEW-Eurodrive – Antecâmaras; 30 – Cortina de 
Ar – CAI/1 – Fitosanitária – Antecâmaras; 1 – Plataforma Eletrico Tesoura Skyjack SJIII 4632 – Operação; 2 – Transpaleteira 
Eletrica Still ERX – Operação; 3 – Empilhadeira Elétrica Retrátil Still FMX -17 – Operação; 5 – Bateria Tracionaria 6636 
48V/608AH – Operação; 5 – Bateria Tracionaria 6637 24V/324AH – Operação; 2 – Sistema de Carregamento para Baterias 
Fronius Selectiva 2080 – Operação; 3 – Sistema de Carregamento para Batgerias Fronius Selectiva 412º – Operação. 9. 
Operações e Serviços: O galpão se destina ao armazenamento, carga e descarga, logística e distribuição de produtos. 
Guarulhos-SP, 04 de março de 2020. Stock Tech S.A. Armazéns Gerais. Mario Miura, CPF/MF 068.947.738-40, (Procu-
rador); Karina Miura de Campos, CPF/MF 315.173.148-10, (Procuradora). Tabela de Tarifas de Armazém Geral 
– Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, sociedade anônima fechada, matriz, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
o NIRE nº 41.300.080.721, inscrita no CNPJ sob o nº 01.306.014/0001-09, localizada no Município de Pinhais, no Estado 
do Paraná, na Avenida Maringá, nº 4000, Bairro Atuba, CEP 83.326-010, especifica a tabela de tarifas remuneratórias de 
serviços de armazém geral da sua Filial localizada no Município de Guarulhos, no Estado de São Paulo, na Rua Landri 
Sales, nº 1070, Galpão G8, Bairro Cidade Aracilia, CEP 07.250-130, inscrita sob o NIRE nº 35.905.910.906 e CNPJ/MF sob 
o nº 01.306.014/0028-10 (Filial). Valores de todos os serviços relacionados à atividade de Armazém Geral: Tarifa 
– UN – Valor: Recepção unidade paletizada – TON – R$ 15,00; Recepção estivado – TON – R$ 22,00; Armazenagem por 
posição Paletizada – TON/Quinzena – R$ 30,00; Expedição unidade paletizada – TON – R$ 15,00; Expedição unidade 
estivado – TON – R$ 22,00. Pinhais-PR, 04 de Março de 2020. Stock Tech S.A. Armazéns Gerais; Mario Miura, CPF/MF 
068.947.738-40, (Procurador); Karina Miura de Campos, CPF/MF 315.173.148-10, (Procuradora). Todos os documentos 
registrados na JUCESP em 07.08.2020 sob o nº 300.352/20-7.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE ELEIÇÃO – PERÍODO 2020/2025

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE ELEIÇÃO – PERÍODO 2020/2025
O Sindicato dos Trabalhadores em Refeições Coletivas de Guarulhos – 
SindiRefeições Guarulhos, através de seu Presidente, em cumprimento ao 
disposto no artigo 12º do Estatuto Social desta entidade, torna público o 
presente edital de RETIFICAÇÃO DAS DATAS DE ELEIÇÃO da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal e Delegados Federativos para o período de 
2020/2025, publicado no Jornal Folha Metropolitana de Guarulhos, página 6, do 
dia 12 de agosto de 2020, que passa a ter a redação a seguir especi�cada: AS 
ELEIÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020, 
NO HORÁRIO DAS 09H00MIN AS 17H00MIN E EM CASO DE NECESSIDADE 
DE SEGUNDA VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM OU EM RAZÃO DE EMPATE 
ENTRE AS CHAPAS MAIS VOTADAS, OUTRAS SERÃO REALIZADAS NOS 
DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. Cícero 
Firmino da Silva – Diretor Presidente.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco

Hospitais municipais de Guarulhos já atenderam 
mais de 39 mil casos suspeitos de coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início da 
pandemia do novo coronaví-
rus até o momento, os hospi-
tais municipais de Guarulhos 
já atenderam mais de 39 mil 
pessoas com quadro de síndro-
me respiratória. Por conta do 
protocolo de enfrentamento da 
doença implantado na cidade, 
todos os casos foram tratados 
como suspeitos para covid-19, 
seguindo fluxo diferenciado 
dos demais pacientes para evi-
tar a contaminação.

Um exemplo disso foi o 
anexo construído no Hospi-
tal Municipal de Urgências 
(HMU) para receber exclusiva-
mente pacientes sem sintomas 
de coronavírus com entrada se-
parada pela rua Anselmo For-
nasaro, s/nº, ao lado do HMU. 
Nos demais hospitais, o fluxo 
de assistência aos casos foi im-
plantado com adequações in-
ternas de seus ambientes.

Além de estabelecer um pla-
no de contingência para o aten-
dimento de pessoas com sín-
drome respiratória, Guarulhos 

saiu à frente e construiu em 
seis dias o Centro de Combate 
ao Coronavírus (3CGRU) uma 
megaestrutura com centro de 
triagem de casos suspeitos e 
Hospital de Campanha para o 
tratamento dos pacientes mais 
críticos com covid-19.

Somente neste complexo já 
foram realizados mais de 37 
mil atendimentos, entre consul-
tas, exames, internações e tria-
gem de casos suspeitos. Apesar 
de receber pacientes com maior 
nível de complexidade do novo 
coronavírus, o 3CGRU acumu-
la resultados positivos desde 

sua implantação.
Em pouco mais de qua-

tro meses foram mais de 560 
altas hospitalares, 15.931 pes-
soas atendidas no sistema 
drive-thru, 10.418 consultas 
médicas ambulatoriais, 10.400 
acolhimentos pela equipe de 
enfermagem e mais de 89 mil 
exames realizados, entre cole-
tas laboratoriais, raio-X e ele-
trocardiogramas. Localizado 
no Parque Cecap, o Hospital de 
Campanha do Centro de Com-
bate ao Coronavírus conta com 
um total de 80 leitos, sendo 24 
de UTI. 

Taxa de letalidade da covid-19 volta a cair e fica em 6,5%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A letalidade da 
covid-19, que ficou um bom 
tempo em 7% em Guarulhos 
e, desde sexta-feira passada es-
tava em 6,6%, caiu para 6,58% 
nesta quinta-feira (13). En-
quanto isso, a taxa de cura se 
mantém em alta: 90,4% com 
mais de 15.600 pessoas recu-
peradas até agora. Os dados 
são do Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 
de Saúde.

Segundo o relatório, 17.284 
casos do novo coronavírus e 
1.138 óbitos já foram confir-
mados na cidade, além de ou-
tros 10 que seguem sob inves-

tigação.  Também foi mantida 
em 68,9% a taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid-19 nes-
ta data. Já a de enfermaria caiu 
de 62,2% para 61,7%. 

Ainda nesta quinta-feira, 
mais quatro pessoas deixaram 
o Hospital de Campanha do 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3CGRU) e voltaram 
para casa, além de outra que 
foi transferida. Em menos de 
15 dias, já são mais 39 altas 
hospitalares no 3CGRU que 
está atualmente com 49 pa-
cientes internados, sendo 32 
em enfermarias, 16 em UTIs e 
um em observação.

O boletim traz também a 
confirmação do diagnóstico 
para covid-19 de uma morte 
ocorrida em maio, de outra 
de julho e de mais duas des-
te mês. Entre as vítimas estão 
uma mulher e três homens 
com idades entre 30 a 80 anos 
ou mais.

A maioria dos óbitos pelo 
novo coronavírus no municí-
pio ocorre na população idosa 
onde foram registrados 70,13% 
do total de mortes, sendo 
24,87% na faixa etária de 60 a 
69 anos, 22,41% na de 70 a 79 
anos e 22,85% na de 80 anos 
ou mais. 

Casos por regiões de Saúde
A Região de Saúde Centro concentra o maior número de casos confirmados de covid-19, 

mas tem a menor letalidade do município: 6%. São 5.390 pessoas infectadas e 325 óbitos. O 
segundo lugar em notificações positivas é a Região Cantareira com 4.741 registros do novo 
coronavírus, 318 mortes e letalidade de 6,7%, percentual que é maior que o da Região São 
João/Bonsucesso: 6,4%. Na Região São João/Bonsucesso são 3.573 casos confirmados de co-
vid-19 e 229 óbitos, enquanto a Região Pimentas/Cumbica possui 3.505 pessoas infectadas 
com 266 mortes, o que corresponde a uma letalidade de 7,5%, a maior da cidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 

Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada no dia 5 de março de 2018, às 18h,  na Rua Caraguatatuba, 
121, Vila Rachid,  Guarulhos , em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convoca

com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 –  Alterações no Regulamento Eleitoral referentes ao

e Artigo 6º, § 2º, Inciso IV.  

2 –  Proposta de alteração do  Decreto Municipal n° 18.603
estabelece os padrões de materiais utilizados na cobertura e saia  

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Guarulhos, 13 de agosto de 2020.
 HELIO MASSAAKI TERUIA- Presidente

O presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associa-
dos deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 31 de 
agosto de 2020, às 19 horas, em primeira convocação com a participação 
da maioria dos associados ou 30 minutos após, em segunda convocação, 
com a participação de qualquer número de associados pelo  aplicativo 
hangouts acessando o  link  https://hangouts.goggle.com/group/t6QG9D-
jsHpcGW2D8 para  deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: Prestação de contas da Diretoria Executiva referente ao 
exercício de 2019.
Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 e, atendendo as medidas de 
segurança exigidas nesse período de pandemia do coronavírus por meio 
de distanciamento social, a realização do ato deliberativo será realizada 
por meios eletrônicos, de acordo com o permissivo legal insculpido no art. 
5º, parágrafo único, da Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020. 
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Moradores das vilas Cristina e Leon recebem 
título de propriedade após décadas de espera

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura finalizou a 
regularização de mais 50 lotes. Destes, 
32 são na Vila Cristina (região do Jar-
dim São João) e outros 18 na Vila Leon 
(região do Parque Santos Dumont). O 
prefeito Guti esteve nos núcleos urba-
nos ontem para entregar os títulos de 
propriedades aos moradores.

Segundo o prefeito, um dos proje-
tos habitacionais de sua gestão é pro-
mover a regularização fundiária no 
município. “Entregamos hoje 50 títulos 
de propriedade e estamos trabalhando 
muito para fazer a regularização. Re-
gularização fundiária, entregar título 
de posse é o que precisa ser feito. Esse 
é o verdadeiro projeto habitacional que 
a Prefeitura de Guarulhos começou a 
fazer nessa gestão e está dando muito 
certo. O trabalho não para”, afirmou o 
chefe do Executivo.

Aos 95 anos, Maria Clemência de 
Jesus Oliveira, uma das contempladas 
com a entrega do título de posse na 

Vila Cristina, destacou o sacrifício do 
marido para aquisição da casa própria. 
“Moro aqui faz uns 40 anos. Meu ma-
rido trabalhou muito para possuir esta 
casa. Levantava todo dia às 5h para tra-
balhar. Agora é minha e não tem quem 
tira”, disse a moradora após receber o 
documento das mãos do prefeito.

Já a moradora da Vila Leon Josefa 
Parnaíba Gonçalves, 45 anos, desem-
pregada, abordou a importância do tí-
tulo de propriedade. “Faz uns 23 anos 
que espero esse documento. É uma feli-
cidade muito grande receber a escritu-
ra, porque agora eu sei que é minha. A 
escritura de uma casa é tudo pra gente. 
Sem ela a minha casa não tem valor”, 
disse Josefa.

Segundo a Secretaria de Habitação, 
a Vila Cristina começou a se desenvol-
ver há cerca de 19 anos em uma área 
pública. Já em meados de 2005 foi ini-
ciado o processo de formação da Vila 
Leon em um espaço particular.

Convênio garante quadra society na Vila 
Barros e areninhas em outros dois bairros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na última segunda-feira 
(10) o prefeito Guti assinou um convê-
nio com o governo de São Paulo, através 
da Secretaria de Esporte do Estado, que 
viabilizará a implantação de uma qua-
dra society na Vila Barros. O projeto, 
que será erguido na avenida Otávio Bra-
ga de Mesquita, altura do 1.500, terá um 
investimento de 147 mil reais.

Durante a reunião de assinatura no 
Paço Municipal, que contou com a pre-
sença do secretário de Esporte e Lazer 
de Guarulhos, Rogério Hamam, e do 
deputado estadual Jorge Wilson, o pre-
feito Guti fez questão de ressaltar a im-
portância de mais um espaço esportivo 
na cidade e como isso beneficia a saúde 
do guarulhense numa forma geral.

“Nosso intuito sempre foi oferecer à 
população equipamentos em boas condi-
ções, adequados à prática desportiva por-
que sabemos que, quando ampliamos a 
oferta de atividades físicas, promovemos 
a melhora da qualidade de vida e a saúde 
dos guarulhenses”, reforçou.

Buscando ampliar o número de lo-
cais esportivos no município, a Prefeitu-
ra de Guarulhos deve receber do Estado 
duas unidades do projeto Areninha, que 
consiste no fornecimento e montagem 
de módulos esportivos para implanta-
ção de uma quadra de futebol society e 
uma quadra de basquete 3x3. A insta-
lação desses equipamentos deve aconte-
cer nos bairros Jardim Ottawa e Jardim 
Guilhermino, região do Pimentas.
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HORÓSCOPO

ÁRIES: A felicidade tende a não fi car clara e estimulada 
neste momento e por essa razão propende enxergar uma 
enorme conquista.

TOURO: A sua pujança interna virá para revigorar o que 
acontecer no centro do seu coração, não esmoreça com 
imprudência. 

GÊMEOS: Suas ações criarão um grande problema, 
contribuindo para que venha ceder com leviandade. No 
decorrer do dia algumas evoluções tendem a ocorrer.

CÂNCER: No âmago da paixão as suas chances serão 
bem menos claras, o que lhe prejudicará em um possível 
progresso com bastante maestria. 

LEÃO: Difundirá no seu meio uma boa e confi ante 
energia no decorrer do dia, nada irá poder lhe tocar 
negativamente nesta sua nova empreitada. 

VIRGEM: Irá trazer diversas coisas positivas para aqueles 
que estão próximos de você neste momento, sem 
sombra de dúvidas.

LIBRA: Muitas novidades ocorrerão com você no 
decorrer desta sua jornada em busca da felicidade, mas 
precisará enfrentar as pedras no caminho. 

ESCORPIÃO: A sua vontade de vencer fará uma grande 
bagunça dentro do seu coração além de deixar os teus 
sentimentos mais confusos. 

SAGITÁRIO: Procure não se iludir no caminho e creia na 
sua capacidade para ir mais adiante de elementos mais 
triviais da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Muitos das tuas ponderações acerca de 
do mundo material, difi cultarão a sua vida no campo da 
paixão nesta atual fase. 

AQUÁRIO: A maior parte do seu jeito de agir precisará 
ser mais vigorosa para que tenha um bom progresso e 
mais contínuo e rentável. 

PEIXES: Aquilo que lhe trazia paz, restará neste mo-
mento em poucas oportunidades de fazer o que precisa, 
porém deve restabelecer as rédeas ao fi nal do dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

Dinheiro

Vende-se

AUTOS

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

VEICULOS

EMPREGOS

ANUNCIE 
AQUI   

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685

PASSOU CARTÃO ?
Dinheiro na mão 14% mês. 
F.:  (11) 94818-7283 Whats.

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

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
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
KITNET
Próximo do centro.  R$ 110 
mil, Aceita Financiamneto. F.: 
94249-5706.
APTO. COND. ÚNICO
2 dorms.,+ dep.  1wc. vaga 
pra moto lazer completo. 
185 mil aceita fi nanc. F.: 
94249-5706

SITIO EM  GUAREI
Casa c/8 cômodos, galpão, 
currau, gar. ,64.810 mts², 
Valor R$ 450.000 Obs. 
ac.troca p/casa.2402-4719 
/2279-2142/ 99284-4700

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

TERRENO PQ. FLAMENGO
2 terrenos desmembrado 
c/ escritura. R$  320 mil. F.: 
94249-5706.
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649
CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655

Técnico de 
Celular

PRECISA-SE

Recepcionista e 
Vendedor (a)

entregar CV na Av. 
Tiradentes , nº 30 Centro 
Guarulhos (atras da Ung)

c/ exp. em vendas de 
celular e acessórios Citroen C 4   2012 gls 

completo aut + couro  
�ex  gnv

R$ 21.900,00

Vende-se

Bom para Uber
Tel.:96741-1230

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª
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