
Guti autoriza retorno das aulas presenciais 
em faculdades e cursos profissionalizantes
Unidades deverão limitar a presença a até 35% do número de alunos matriculados, priorizando àqueles que têm previsão de conclusão do curso 
neste ano; estão vedados estudantes com idade inferior a 14 anos ou superior a 59, bem como os integrantes do grupo de risco Pág. 3 
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Passageiros reclamam 
de superlotação em 

ônibus da GRU Airport

Lives do fim de semana 
têm Gusttavo Lima e 

Maiara e Maraisa
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Disque-Denúncia A cidade nunca havia ofertado títulos de propriedade. 

Isso significa a tranquilidade na vida das pessoas, 
porque ninguém vai tomar sua casa”, Guti, prefeitoEuroBovespa Dólar

+0,68%
101.145

+1,16%
R$ 5,43

+1,31%
R$ 6,42

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Prefeitura 
prorroga prazo 
para solicitação de 
isenção do IPTU 
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Cidade terá duas 
novas estações 
de tratamento de 
esgoto até 2025

Três linhas da 
EMTU voltam a 
atender a região 
do Alto Tietê
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Prefeitura de Guarulhos conclui a regularização de 2.813 moradias
Desde 2017 moradores dos bairros Anita Garibaldi; Vilas Novo Álamo, Landim, Leon, Manfredi e Cristina; além do Jardim Nova Ponte Alta receberam a titularidade de seus imóveis
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LUGAR - E com a quarentena muitos espaços permanecem vazios sem o acesso da população

Mapeamento cultural avalia impacto da 
pandemia sobre as atividades culturais

ACONTECE

FOTO: RODRIGO MARCELO

to são gratuitas, no entanto, as vagas são 
limitadas. Os interessados em participar 
podem se inscrever até 11 de setembro, 
ou até se encerrarem as vagas, acessando 
o endereço eletrônico semanadoconhe-
cimento.guarulhos.sp.gov.br/. O regula-
mento com as regras de inscrição e par-
ticipação também está disponível no site.  
Em função da pandemia causada pela co-
vid-19, o evento, que acontecerá dos dias 
19 a 23 de outubro, se dará de forma total-
mente virtual nesta edição.

Dar visibilidade às boas ideias e prá-
ticas empreendedoras, reunir pessoas 
que estão fazendo a diferença nos seus 
negócios, fomentar a economia criativa e 
promover um ambiente propício para tro-
ca de ideias, networking e parcerias. Com 
esses objetivos, a 4ª Mostra de Economia 
Criativa de Guarulhos está com inscrições 
abertas para que empreendedores, for-
malizados ou não, e pesquisadores ins-
crevam suas ideias, negócios ou projetos.

A inscrição e a participação no even-

Desde o início de agosto, a Casa do Em-
preendedor iniciou atendimentos na sede 
da Secretaria de Desenvolvimento Científi-
co, Econômico, Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI), localizada na avenida Monteiro 
Lobato, 734, Macedo. O local funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo 
a diretora de Relações Econômicas de Gua-
rulhos, Marianne Antunes, este novo espaço 
vai facilitar a vida de quem está iniciando 
uma nova atividade. “Teremos importantes 
entidades oferecendo todo o respaldo ne-
cessário aos microempreendedores. Esta 

Mostra de Economia Criativa recebe inscrição de empreendedores

Casa do Empreendedor inicia atendimentos na SDCETI
iniciativa é uma importante ferramenta para 
a economia local”, afirma.

O espaço contará com serviços da Jucesp 
(Junta Comercial do Estado de São Paulo), 
com plantão todos os dias. A ACE (Associa-
ção Comercial e Empresarial) atenderá às 
quintas-feiras. Já a Associação das Empre-
sas de Contabilidade prestará serviços às 
sextas-feiras. Inicialmente, o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas) estará à disposição diariamente, de 
forma remota. A partir de setembro, o Banco 
do Povo funcionará todos os dias.

Com o objetivo de diag-
nosticar o impacto provo-
cado pelas restrições im-
postas pela pandemia do 
novo coronavírus, a Pre-
feitura de Guarulhos dá 
continuidade ao mapea-
mento dos trabalhadores 
da cultura e espaços cul-
turais do município. Os 
dados do mapeamento 
fornecem ao poder públi-
co um panorama da atual 
situação do setor, o que 
permite o planejamento 
de medidas que possibi-
litem um retorno rápido 
e organizado das ativida-
des culturais no período 
pós-pandemia.

Para preencher o for-
mulário, basta acessar 
o endereço www.guaru-
lhos.sp.gov.br/mapea-
mentocultural. Nesse link 
há dois formulários dispo-
níveis para preenchimen-
to: um para os trabalha-
dores da cultura e outro 
para os gestores de espa-
ços culturais da cidade.

Os dados solicitados 
no mapeamento levam 
em consideração as in-

formações previstas na 
lei Aldir Blanc, sanciona-
da em 29 de junho, que 
dispõe sobre ações emer-
genciais destinadas ao 
setor cultural.

Elaborado pela Secre-
taria de Cultura, o mape-
amento se faz necessário 
para garantir que tais re-
cursos emergenciais, uma 
vez que cheguem à cida-
de, possam atender com 
agilidade às demandas 
devidas, seja em relação 
aos artistas independen-
tes como também aos 
espaços culturais que ti-
veram suas atividades 
suspensas neste momen-
to de crise.

Todas as informações 
fornecidas pelos trabalha-
dores da área da cultura e 
gestores de espaços cul-
turais, exceto os pessoais, 
fazem parte de relatório 
quinzenalmente atualizado 
e disponível para consul-
ta no site da Secretaria da 
Cultura. O cadastro no ma-
peamento poderá ser reno-
vado mediante novo preen-
chimento de formulário.

As unidades Santa Mena e Gopoúva do 
Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Gua-
rulhos divulgaram nesta quinta-feira (11) um 
vídeo com mais de 11 minutos de duração em 
homenagem aos pais assistidos pelos equipa-
mentos da Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. O filme foi postado no Face-
book e no WhatsApp.

A apresentação foi feita diretamente do CCI 

CCI realizam homenagem aos pais nas redes sociais
Santa Mena e teve participações dos cantores 
Adriano dos Teclados e Gregory Rodrigues nas 
lives feitas para convocar o público pouco an-
tes da exibição. O trabalho integra a celebração 
ao Dia dos Pais preparada pelas duas unidades 
dos CCIs e conta com imagens de dezenas de 
pais e especificamente de cinco deles que fo-
ram contemplados em sorteio com um kit de 
bolo e doces e a visita do cantor Felix Manrik.

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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Guarulhos autoriza retomada de 
aulas presenciais em alguns setores

‘Adote uma Quadra’ chega a 35 espaços revitalizados

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura pu-
blicou no Diário Oficial desta 
sexta-feira (14) o decreto que 
autoriza a retomada das ativi-
dades presenciais práticas e 
laboratoriais em instituições 
de ensino superior, de educa-
ção profissional, qualificação 
técnica ou treinamento profis-
sionalizante. Serão adotados 
na cidade os mesmos critérios 
determinados pelo Plano São 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Lançado em julho 
do ano passado pela prefeitura, 
o projeto Adote uma Quadra já 
alcançou a marca de 35 espaços 
no município adotados pela ini-
ciativa privada e revitalizados 
em parceria com o poder pú-
blico, entre eles duas pistas de 
skate na Vila Galvão e no Bos-
que Maia. Oito desses locais já 
tiveram suas obras concluídas 
e entregues à população.

A ação busca parceiras en-
tre o poder público e a inicia-
tiva privada para a adoção de 
quadras de esportes objetivan-
do a melhoria, preservação e 
ampliação desses espaços. O 
gestor de Políticas Públicas de 
Guarulhos, Rogério dos Santos, 
que esteve à frente do projeto, 
disse que o número de espa-

Paulo, já que a Guarulhos está 
obrigada por determinação 
judicial a seguir o planeja-
mento estadual.

O prefeito Guti se reu-
niu com representantes de 
diversas instituições de en-
sino nesta sexta-feira para 
alinhar as determinações 
que devem ser seguidas e 
garantir que a retomada des-
ses serviços seja realizada de 

forma consciente e segura.
A cidade encontra-se na 

primeira etapa do plano de 
liberação das aulas e as ins-
tituições de ensino superior 
e de educação profissional 
poderão retomar as ativida-
des presenciais práticas e 
laboratoriais, bem como os 
cursos de medicina, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia e 
odontologia, as atividades de 
internato e estágio curricular 
obrigatório, desde que as res-
pectivas unidades limitem a 
presença a até 35% do núme-
ro de alunos matriculados, 
priorizando o atendimento 
dos alunos que têm previsão 
de conclusão do curso no pre-
sente exercício e atendendo os 
protocolos de prevenção. 

As demais instituições 
que atuam nos setores de qua-
lificação técnica e treinamen-
to profissionalizante, que não 
sejam regulamentados pela 

ços adotados superou todas as 
expectativas. Santos afirmou 
ainda que população e a classe 
empresarial da cidade saem ga-
nhando com esse trabalho.

A empresa que aderir ao 
projeto poderá instalar uma 
placa de até 3x2 metros no local 
da zeladoria por um período de 
três anos. Os interessados em 
investir no projeto Adote uma 
Quadra devem encaminhar a 
proposta de manutenção pla-
nejada, o custo envolvido e o 
local desejado na Rede Fácil 
de Atendimento ao Cidadão. 
Mais informações pelo telefone 
2087-6856 ou pessoalmente na 
sede da Secretaria de Esporte 
e Lazer (rua Claudino Barbo-
sa,313 – anexo II – 2º andar, das 
9h às 16h).

educação formal, são conside-
radas atividades de prestação 
de serviços e, portanto, a pre-
sença de público será permiti-
da mediante cumprimento no 
disposto no Decreto 37.001, 
alterado pelo Decreto 37.009. 

Ainda segundo as deter-
minações, está vedada a pre-
sença de alunos com idade 
inferior a 14 anos ou superior 
a 59, bem como alunos porta-
dores de comorbidades, inte-
grantes do grupo de risco.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Guarulhos terá duas novas estações 
de tratamento de esgoto até 2025
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A cidade de Gua-
rulhos deverá ganhar mais 
duas Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs) até 2025, que 
irão benefi ciar diretamente 
uma população de aproxima-
damente 56 mil pessoas. A pri-
meira ETE a ser fi nalizada, em 
2023, será a do Jardim Fortale-
za, atendendo uma população 
estimada em 21 mil pessoas 
do bairro homônimo. Em se-
guida, a ETE Cabuçu, prevista 
para ser entregue em 2025, 
irá atender 35 mil pessoas da 
região de mesmo nome e do 
Recreio São Jorge.

As obras serão tocadas 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), que ao 
fi nal de 2019 assinou um 
contrato com a Prefeitura de 

Guarulhos para tratar todo o 
esgoto produzido na cidade.

A construção das ETEs 
implica também obras de co-
letores-tronco nas regiões cita-
das, que são as tubulações que 
levam o esgoto até as estações. 
A ETE Jardim Fortaleza será 
erguida na avenida Prefeito 
Antônio Pratici, enquanto que 

a ETE Cabuçu estará localizada 
na estrada do Cabuçu, próxima 
ao Rodoanel Norte.

A capacidade de tratamento 
da ETE Jardim Fortaleza, quan-
do totalmente operacional, será 
de 3,9 milhões de litros de esgo-
to por mês. Já a ETE Cabuçu irá 
tratar, no mesmo período, 5,2 
milhões de litros de esgoto.

Mais ações
A Sabesp, depois de eliminar o rodízio de água em Guarulhos no início de dezembro de 2019, 

menos de um ano após a assinatura do contrato com a Prefeitura, foca agora em tratar o esgoto, 
uma demanda também antiga da cidade. Até o início de 2026, 100% dos dejetos produzidos em 
Guarulhos deverão ser tratados, conforme acordo da atual administração com o Ministério Público 
do Estado fi rmado em maio de 2018.

Para atingir esse objetivo, além da construção das duas estações, a Sabesp pretende investir em 
coletores-tronco para levar o esgoto até as ETEs que a cidade já possui (São João, Bonsucesso e Vár-
zea do Palácio) e também às ETEs São Miguel e Parque Novo Mundo, que fi cam na Capital, mas 
que serão utilizadas pela companhia para tratar o esgoto de Guarulhos.

Além disso, a Sabesp construirá 4 km de coletores-tronco na região do Residencial Bambi a par-
tir de setembro, com conclusão em março de 2021, que levarão o esgoto daquele bairro até a ETE 
Bonsucesso, com previsão de tratar 33 milhões de litros por mês.

As ETEs Jardim Fortaleza e Cabuçu irão benefi ciar diretamente 56 mil pessoas, mas indire-
tamente toda a população de Guarulhos e de outras cidades, já que o esgoto produzido naqueles 
bairros deixará de ser jogado em córregos e, por fi m, no rio Tietê.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SABESP

Prefeitura vai usar drones para fi scalização 
ambiental e proteção animal
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Assim que os 
técnicos e fi scais da Secreta-
ria de Meio Ambiente (Sema) 
e representantes da Inspetoria 
Ambiental da Guarda Civil 
Municipal concluírem o trei-
namento, o que deve aconte-
cer no fi nal do próximo mês, a 
prefeitura vai começar a usar 
drones (aeronaves remota-
mente tripuladas) para moni-
toramento ambiental em todo 
o território de Guarulhos, em 
especial nas áreas sob regime 
de Preservação Permanen-
te (APP), Áreas Protegidas e 
Unidades de Conservação. O 
equipamento também será 
utilizado na fi scalização do 
cumprimento do Código de 
Proteção Animal, ajudando a 
identifi car e provar casos de 
maus-tratos, por exemplo.

De acordo com os técnicos 

da Sema, como os drones (seis 
no total) permitem realizar ins-
peção pontual ou ampla de um 
determinado local, ações que 
da forma presencial levariam 
dias para serem feitas com o 
uso desses equipamentos serão 
fi nalizadas em cerca de uma 
hora. A precisão e rapidez na 
obtenção de dados auxiliarão 
na tomada de decisões quanto 
à emissão de licenciamentos 
ambientais, por exemplo, e 
ainda na obtenção de provas 
em casos de crimes ou de não 
cumprimento das exigências e 
condicionantes ambientais.

Além de subsidiar ações 
da Secretaria de Meio Am-
biente, os dados obtidos se-
rão disponibilizados ao Mi-
nistério Público, ao Tribunal 
de Contas e aos demais ór-
gãos reguladores.

Três UBS abrirão neste sábado pelo programa Saúde Agora
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) Carmela, 
Uirapuru e Pimentas vão fun-
cionar neste sábado (15), das 8h 
às 16h, pelo programa Saúde 
Agora. Para evitar aglomera-
ções e garantir o isolamento 
social, parte dos atendimentos 
é previamente agendada, como 
consultas médicas e exames, 
e o restante, como atualização 
de carteirinha de vacinação, 
dispensação de medicamentos 
nas farmácias, testes rápidos 
para detecção de HIV, sífi lis 
e hepatites virais, bem como 
atualização de cadastro e regu-
larização do programa Bolsa 
Família, são disponibilizados 
para livre demanda.

A UBS Uirapuru já está pre-
parada para realizar 64 consul-
tas em clínica médica, 32 em 

ginecologia e 25 exames de pa-
panicolau (prevenção ao câncer 
de colo de útero). Na UBS Car-
mela, que atua com a estratégia 
Saúde da Família, serão 72 con-
sultas com médico generalista. 
Além disso, a unidade também 
já tem agendados dez testes rá-
pidos de covid-19.

Na UBS Pimentas serão 
realizadas 28 consultas em 
clínica médica e 42 em gine-
cologia. A unidade também 
ofertará testes rápidos de co-
vid-19, Avaliação Multidimen-
sional da Pessoa Idosa (Ampi), 
entre outros serviços. Somen-
te no último sábado (8), com a 
abertura de duas UBS – Par-
que Jandaia e Jurema –, foram 
contabilizados mais de 458 
atendimentos, dentre os quais 
166 consultas médicas.

Prazo para solicitação de isenção do IPTU é prorrogado

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
prorrogou de 31 de agosto 
para 30 de dezembro o prazo 
para renovação da isenção no 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) para o pro-
grama IPTU Verde, imóveis 
em rua de feira e de aposen-
tados e pensionistas.

A apresentação de docu-
mentos será fl exibilizada por 
meio um requerimento que 
será disponibilizado após a 
solicitação. Para solicitar é 
necessária documentação 

que comprove que o imóvel 
integra seu patrimônio, do-
cumento de identidade dos 
interessados: RG e CPF ou 
CNH, demonstrativo de Cré-
dito de Benefícios (INSS) ou 
holerite atualizado (emitido 
até 60 dias antes da data do 
pedido), fornecido pela fonte 
pagadora e no qual conste o 
número e o valor.

Em caso de invalidez do 
requerente, seu representan-
te legal deverá apresentar 
uma procuração por instru-

mento público ou particular 
com fi rma reconhecida, entre 
outros, que podem ser con-
sultados no portal da Rede 
Fácil de Atendimento ao Ci-
dadão (http://servicos.guaru-
lhos.sp.gov.br:8080/portal-
Guarulhos/Home.do).

Os departamentos res-
ponsáveis estão verifi cando 
formas de otimizar a solici-
tação e em breve a Prefeitura 
de Guarulhos irá divulgar os 
meios disponíveis para pro-
tocolar o pedido.

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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Artista guarulhense traz a arte do grafi te ao Zoológico

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Quando o Zooló-
gico de Guarulhos reabrir no 
próximo dia 1º de setembro, 
os visitantes vão encontrar 
muitas novidades. Além dos 
novos moradores, o leãzinho 
Gru Madiba, os dois fi lhotes 
de onça-parda e a lobinha 
Glória, o parque estará muito 
mais alegre e bonito.

Há cerca de um mês, o ar-
tista guarulhense de fama in-
ternacional Elvis Mourão de-
dica parte dos seus dias para 
grafi tar desenhos temáticos 

nos muros dos diversos recin-
tos do zoo. Logo na entrada 
do parque, micos coloridos 
dão as boas-vindas aos visi-
tantes. Logo mais à frente, co-
bras, antas, pássaros, jacarés 
e leões enfeitam os caminhos 
que percorrem todo o parque.

O trabalho e o material 
utilizado são inteiramente do-
ados pelo artista. “Amo esta 
cidade e amo meu trabalho. 
Esta é uma oportunidade de 
fazer arte em Guarulhos e 
de presentear o zoológico”, 

afi rma Elvis, que foi citado 
pelo prefeito Guti durante a 
live desta quarta-feira (12). 
“Agradeço a iniciativa deste 
artista reconhecido interna-
cionalmente em benefício da 
cidade. Guarulhos tem muito 
orgulho de você”, afi rmou.

Mourão tem no currículo 
a assinatura das coleções pre-
miadas 2016 e 2017 da marca 
de óculos Ray Ban, dos pal-
cos do festival Lollapalooza 
(2015 e 2016), de pianos que 
decoram diversas unidades 
da rede hotéis Pullman, além 
de outros importantes traba-
lhos para marcas famosas. O 
guarulhense também já foi 
convidado a expor na Bienal 
da Califórnia, em galerias de 
arte de Miami, ambas nos 
EUA, e a colorir o famoso 
mural de Venice Beach, em 
Los Angeles, a pedido do DJ 
Marshmallow. Recentemen-
te a marca Legion Footwear 
lançou uma coleção de tênis 
especial Elvis Mourão.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Três linhas da EMTU voltam a atender o Alto Tietê
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir desta 
segunda-feira (17) três linhas 
intermunicipais voltam a aten-
der os passageiros do Alto Tie-
tê, após pedido de reconsidera-
ção da EMTU à Secretaria de 
Mobilidade e Transportes do 
Município de São Paulo. Em 
março deste ano a prefeitura 
cancelou 12 serviços metropo-
litanos e modifi cou o trajeto 
de mais três linhas por meio 
de diversas portarias.

A linha 016 retomará a ope-
ração a partir do Terminal Ur-
bano Guarulhos com destino 
ao Metrô Armênia. Em Guaru-
lhos terá o itinerário modifi ca-
do para atender os passageiros 
da 575, que foi cancelada pela 
prefeitura de São Paulo. O tra-
jeto será mantido, atendendo o 
Terminal Cecap até as imedia-
ções da Praça IV Centenário, de 
onde terá acesso facilitado para 
a rodovia Presidente Dutra.

O serviço 460, que interliga 
a Vila São Paulo, em Ferraz de 
Vasconcelos, à capital paulista 
também retornará à operação. 

O ponto fi nal será agora na 
Estação Guaianazes da CPTM. 
Antes era em Artur Alvim.

A linha 377 será prolonga-
da até a cidade de São Paulo. 
O ponto inicial continuará a 
ser em Poá (Jardim Nova Poá) 
e o fi nal será transferido do 
Parque São Francisco, em Fer-
raz de Vasconcelos, para a Es-
tação do Metrô Corinthians/
Itaquera, na capital.

As tarifas dessas linhas 
serão as seguintes: a 016 cus-
tará R$ 5,90; a 460 R$ 4,85; e 
a 377, R$ 5,35. Os itinerários e 
horários das partidas poderão 
ser consultados no site www.
emtu.sp.gov.br, a partir de se-
gunda-feira (17).

“A Secretaria dos Transpor-
tes Metropolitanos e a EMTU 
continuam trabalhando para 
a criação, mudanças e integra-
ções de linhas intermunicipais, 
sempre com o objetivo de ga-
rantir a mobilidade e a quali-
dade de vida dos passageiros.”, 
afi rma Marco Antonio Assalve, 
presidente da EMTU. 

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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Cidade conclui a regularização 
fundiária de 2.813 lotes

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura tem 
promovido diversos avanços 
na área de regularização fun-
diária. A equipe técnica da Se-
cretaria de Habitação concluiu 
desde 2017 a regularização de 
2.813 lotes e, desses, 1.589 já 
foram titulados, beneficiando 
com o documento de proprie-
dade 6.356 munícipes em sete 
núcleos habitacionais: Anita 
Garibaldi (fase I), Vila Novo 
Álamo, Vila Landim, Vila 
Leon, Vila Manfredi, Vila Cris-
tina e Jardim Nova Ponte Alta. 
Outros 1.224 lotes, de 12 núcle-
os habitacionais, já tiveram os 
processos encaminhados ao 
cartório e estão em fase de con-
clusão.

O prefeito Guti destacou o 
impacto da regularização de 
propriedades na vida da popu-
lação. “A cidade nunca havia 
ofertado títulos de proprieda-
de. Isso significa a tranquilida-
de na vida das pessoas, porque 
ninguém vai tomar sua casa. 

Entregar o título de proprie-
dade é uma importante polí-
tica habitacional que estamos 
fazendo e vamos prosseguir”, 
afirmou o prefeito.

O Anita Garibaldi, locali-
zado na região de Bonsucesso, 
foi primeiro núcleo a ter lotes 
regularizados. A primeira fase 
contempla 1.277 lotes, cujas fa-
mílias vivem em uma área de 
183 mil m² e, no mês passado, 
começaram a receber seus títu-
los de propriedade por agenda-
mento, devido à pandemia. O 
núcleo habitacional começou 
a se formar em 2001 em uma 
área particular e diversas ten-
tativas de regularização foram 
anunciadas, porém não tive-
ram continuidade.

Passados cerca de 20 anos e 
após várias gestões municipais, 
a regularização fundiária agora 
passou a incluir a abertura de 
matrículas individualizadas e a 
titulação definitiva, ou seja, os 
lotes passam a ser transmitidos 
aos seus ocupantes ou morado-
res, que se tornam os legítimos 
proprietários de suas casas.

Isso foi possível em razão 
da sanção da lei municipal 
7.804/2019, de autoria do Exe-
cutivo, que trata do assunto 
(Reurb), simplifica processos e 
oferece mais agilidade e segu-
rança jurídica para a aprovação 
de projetos. A nova lei está ade-
quada à legislação federal e ga-
rante o direito social à moradia, 
o desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana 
e o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado.

Avenida Doutor Timóteo Penteado recebe 
lâmpadas de LED em todos os semáforos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para garantir um 
sistema mais moderno e efi-
ciente para a segurança de mo-
toristas, pedestres e motociclis-
tas, além de maior economia 
de energia, a prefeitura conti-
nua substituindo as lâmpadas 
incandescentes pelas do tipo 
LED nos semáforos da cidade. 
Agora o benefício chegou à 
avenida Doutor Timóteo Pente-
ado, desde a região central até 
a Vila Galvão, com as novas 
luminárias instaladas nos 12 
cruzamentos em que ainda não 
havia recebido a tecnologia.

Outras importantes vias 
arteriais do município já re-
ceberam o benefício, como 
a avenida Brigadeiro Faria 
Lima e a avenida Guarulhos 
em toda a extensão, e as ave-

nidas Dona Eugênia Machado 
da Silva, Pedro de Souza Lo-
pes e Sete de Setembro, na 
Vila Galvão. As substituições 
estão sendo feitas pela Secre-
taria de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU).

Com mais de 2,5 mil lâm-
padas LED instaladas em 
semáforos do município, as 
equipes agora já miram um 
novo ponto da cidade: a ave-
nida Silvestre Pires de Freitas, 
na região do Taboão. 

Passageiros reclamam de superlotação em
ônibus da GRU Airport que saem da Linha 13
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os passageiros 
que necessitam dos ônibus 
oferecidos pela concessioná-
ria que administra o GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, para o translado 
entre a Estação Aeroporto e os 
terminais reclamam da super-
lotação dos veículos. Segundo 
eles, mesmo com a pandemia 
do coronavírus, os ônibus es-
tão sempre cheios.

“Todos os dias nos horários 
de pico o ônibus fica lotado. 
Além disso, nunca vimos ser 
feito algum tipo de higieniza-

ção nessa época de coronaví-
rus”, afirmou um dos usuários.

A falta de limpeza é questio-
nada por diversos passageiros. 
“O ônibus chega e estaciona e 
sai em seguida. Em nenhum 
momento nesse intervalo eles 
fazem a higienização. Outra 
coisa foi a redução na frota e a 
troca por veículos com menos 
capacidade de pessoas”, disse.

Em nota a concessionária 
informou “que devido à pan-
demia de covid-19 e conforme 
orientação da Anvisa, instalou 
sinalização de solo e nas pol-
tronas dos ônibus da frota com 

alertas sobre as regras de dis-
tanciamento social, bem como 
adesivo de QR Code com re-
comendações da agência de 
vigilância sanitária, para que 
os usuários utilizem o trans-
porte de forma consciente, 
respeitando as recomendações 
higiênico-sanitárias essenciais 
para prevenção ao novo coro-
navírus”. Ela informou, ainda, 
que estabeleceu junto à em-
presa terceirizada, responsável 
pela manutenção dos veículos, 
a higienização dos ônibus a 
cada viagem e o intervalo de 
partida a cada 15 minutos.

Prefeitura leva melhorias para mais três vias do município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura leva 
melhorias para mais três vias 
da cidade. Na rua Silvio Man-
fredi, Parque Industrial Cum-
bica, as obras incluem recape-
amento asfáltico, recomposição 
de guias, sarjetas e passeio 
em concreto entre as avenidas 
Venturosa e José Miguel Ackel, 
numa extensão de 760 metros.

Contratada por R$ 495,7 
mil, a empresa Hese Empre-

endimentos e Gerenciamento 
Ltda. inicia as obras na ave-
nida Florianópolis, no Jardim 
São João, no trecho que vai da 
avenida Sagres até a rua Vida 
Nova, numa extensão de 220 
metros. O contrato tem prazo 
de execução de quatro meses e 
valor de R$ 265,1 mil.

A rua Hélio de Souza, no 
Jardim Fortaleza, também 
conta com recapeamento de 

pavimento asfáltico e recom-
posição de sarjetões em con-
creto, numa extensão de 411,2 
metros, iniciando na rua Gil-
berto Ramos de Azevedo até 
o final da própria Hélio de 
Souza. A empresa responsável 
pelos trabalhos é a Oestevale 
Pavimentações e Construções. 
A obra custará R$ 672,9 mil e 
o prazo de execução é de qua-
tro meses.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMGFOTO: MARCIO LINO

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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O Comitê de Integração de Resíduos Sólidos 
(CIRS) da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (SIMA) realizou, em 5 de agosto, um 
encontro virtual para debater os “Resíduos 
Sólidos Urbanos no Contexto no Novo Marco do 
Saneamento Básico”. Para discutir o tema, o 
encontro contou com a participação do relator 
do novo marco legal do saneamento básico (PL 
4.162/19), deputado federal Geninho Zuliani. 

O Brasil conta com mais de 286 mil 
agentes comunitários de saúde integrados 
ao programa nacional de atenção básica 
à saúde. Os profissionais formam uma 
estrutura capilarizada, capaz de atender 
75% da população – ou a parcela mais 
carente, que não possui plano de saúde 
privado e vem sendo mais impactada pela 
pandemia de covid-19. 

ANOTE

Só nos resta redobrar esforços, 
aumentando a nossa 
capacidade de trabalho

Neste momento de enfrentamento dian-
te da pandemia de coronavírus (covid-19), 
não podemos esquecer a máxima dita pelo 
presidente norte-americano John F. Kenne-
dy (1917-1963) em seu discurso de posse: 
“Não pergunte o que o seu país pode fazer 
por você. Pergunte o que você pode fazer 
por seu país”. Pois bem, este é realmente o 
momento de tentarmos fazer o impossível 
por nosso país, apesar de sabermos o quanto 
erramos na escolha que fi zemos em 2018 e 
até de nos autodesculparmos, pois, defi niti-
vamente, não tínhamos boas opções e tam-

pouco sorte, levando-se em conta as circuns-
tâncias em que ocorreu a escolha, que se deu 
mais por força do acaso do que por méritos 
do vitorioso.

Dessa maneira, só nos resta redobrar 
esforços, aumentando a nossa capacidade 
de trabalho, único caminho, aliás, para re-
vertermos essa situação e colocarmos o País 
outra vez na rota do desenvolvimento, que 
sempre foi, sem dúvida, o seu verdadeiro 
destino. Mas, deixando um pouco de lado 
esse arroubo ditado mais pela atual situação 
de isolacionismo que temos de enfrentar, é 
preciso dizer que este momento é também 
ideal para quem precisa (ou pretende) ope-
rar na área de comércio exterior.

Até porque as empresas do setor expor-
tador/importador têm necessidade premen-
te de incrementar a produção para fazer 
frente ao enfraquecimento da atividade eco-
nômica provocado pelas medidas de conten-
ção da pandemia. E não podem deixar pas-

sar esta oportunidade aberta pela questão 
cambial, em razão da desvalorização do real, 
que se tem dado muito mais pela queda dos 
juros estimulada pelo Banco Central do que 
outros fatores econômicos.

É certo que a magnitude e a velocidade 
do colapso da atividade econômica que se se-
guiram à pandemia constituem um episódio 
diferente de tudo o que ocorreu em nossas 
vidas, como observou a economista-chefe do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita 
Gopinath, que reconhece ainda que “há uma 
incerteza substancial sobre o seu impacto na 
vida e nos empregos das pessoas”. E que não 
vemos uma evolução positiva que nos dê, 
a curto prazo, a esperança de uma solução 
para esse grave problema de saúde pública.

Apesar dos pesados investimentos em 
pesquisas que estão sendo feitos  pelos go-
vernos no mundo inteiro, o fato é que, apa-
rentemente, uma descoberta da vacina a 
curto prazo parece bastante difícil, o que nos 
obriga a criar, cada um a seu modo e pos-
sibilidades, as condições necessárias para 
sobreviver ainda por algum tempo nas con-
dições restritas de  vida determinadas pela 
pandemia.

 Nesse contexto terrível, não há como 
evitar as consequências dessa difi cílima situ-
ação. Por isso, a responsabilidade de empre-
sariado brasileiro reveste-se de importância 
fundamental e os seus esforços devem ser 
redobrados, sem subterfúgios e desculpas, 
pois o momento é de enfrentamento com 
coragem, como bem se depreende daque-
la afi rmação de John F. Kennedy, já que, 
lamentavelmente, no aspecto político, não 
podemos confi ar numa administração que 
se tem pautado até aqui pela irresponsabili-
dade no trato da coisa pública. 

De qualquer maneira, não nos resta al-
ternativa que não seja instar os atuais man-
datários a que aproveitem a crise para fazer 
as reformas necessárias para que se crie no 
País um ambiente propício para investimen-
tos em saneamento, infraestrutura logística, 
infraestrutura de gás e energia, construção 
de habitações de baixa renda e moderniza-
ção do setor elétrico, entre outros, pois só 
assim será possível gerar renda e emprego. 
Resta saber, porém, se os atuais homens pú-
blicos estão à altura dos desafi os que se dese-
nha m num horizonte próximo. A resposta 
só o tempo dará.  

É preciso tentar
o impossível

PONTO
DE VISTA

presidente do Grupo Fiorde 

MILTON LOURENÇO

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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COMO SUA EMPRESA DEFINE SE APROVA 
OU REPROVA UMA VENDA A CRÉDITO?

COMO SUA EMPRESA DEFINE O LIMITE DE
CRÉDITO MAIS ADEQUADO PARA ESSA
OPERAÇÃO?

DEFINE POSSUI INTELIGÊNCIA  ANALÍTICA 

QUE RECOMENDA O MELHOR NEGÓCIO 

PARA FACILITAR A SUA VENDA!

DEFINE POSSUI INTELIGÊNCIA  ANALÍTICA 

QUE RECOMENDA O MELHOR NEGÓCIO 

FACILITAR A SUA VENDA!

DEFINE POSSUI INTELIGÊNCIA  ANALÍTICA 

QUE RECOMENDA 

DEFINE POSSUI INTELIGÊNCIA  ANALÍTICA 

O MELHOR NEGÓCIO 

FACILITAR A SUA VENDA!

REDUÇÃO
DE CUSTOS

RISCO SOB
CONTROLE

MELHORES
VENDAS

MONITORAMENTO
DAS RESTRIÇÕES
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FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

HORÓSCOPO

ÁRIES: Bastante energia e ânimo neste momento para 
que possa seguir sem ter que renunciar acerca das 
dificuldades. 

TOURO: A sua confiança tende a lhe perturbar bastante 
nas coisas que você necessita conceber para progredir 
em sua carreira. 

GÊMEOS: Se apresentar uma personalidade mais curiosa 
nesta altura acerca das últimas ocorrência, encontrará as 
melhor solução. 

CÂNCER: Iniciará o seu dia, com sugestões provocantes 
que ajudam a superar muitos problemas que se colocam 
a sua frente.

LEÃO: Tudo tende a conservar-se sem muitas alterações 
relevantes, mantendo as coisas bem estáveis e tranquilas 
nessa altura. 

VIRGEM: A estrutura de conduta que vem tomando 
será deverá ser mais metódica para regressar onde você 
deseja. 

LIBRA: Advirá do âmago de Capricórnio uma ânsia 
extasiante de felicidade para sua constelação, e Saturno 
realizará proporcionará para você grandes feitos. 

ESCORPIÃO: Muitas coisas irão ficar atreladas exclusi-
vamente na sua inteligência e desejo de atuar acima de 
tudo que for cativante para a sua confiança. 

SAGITÁRIO: É essencial que você durante este dia tome 
posições um pouco mais perseverante em sobre aquilo 
que vem estabelecendo para si.

CAPRICÓRNIO: Seu bom instinto e capacidade de 
convencimento, se apresentará de maneira diversa com 
as suas opções, Marte entrará nessa harmonia. 

AQUÁRIO: Terá alguns problemas de autoafirmação para 
seguir em frente e realizar o que for necessário de acordo 
com aquilo que você vem traçando para o seu futuro. 

PEIXES: Do centro das tuas capacidades, irão vir uma po-
tente e enorme oscilação de vigor para o seu crescimento 
de fato se desenvolver. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASLives do fim de semana têm 
Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diversas lives 
vão ocorrer neste final de 
semana. No sábado, Seu 
Jorge fará uma apresen-
tação cantando músicas 
de David Bowie, às 16h. 
Assim como o show de 
Alcione, às 18h do mesmo 
dia, haverá venda de in-
gressos.

Os fãs de música ser-
taneja podem aproveitar 

shows de Maiara e Mara-
ísa às 17h30 de sábado e 
Gusttavo Lima às 18h30 
de domingo.

Ainda no sábado às 
20h terá uma apresenta-
ção do João Bosco. Já Otto 
se apresenta às 20h. Já no 
domingo às 16h Teodoro e 
Sampaio na Live Casa dos 
Caipiras com participação 
de Adriana Farias, Mar-

celo Teodoro, Karoline 
Violeira, Augusto César e 
Gustavo, João Vitor e Ga-
briel e Kallebe e Davi.

Boa parte das apresen-
tações no YouTube tem 
sido feitas por conta das 
medidas de isolamento 
social pela pandemia do 
novo coronavírus, que im-
pede a realização de sho-
ws presenciais.

Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto de 2020
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BANCO 52

BPP
CONFISCAR
ALESTA

LO
EPSILONRC
JOIOENADE

ESPLRES
PITORESCOS

RAAVOUO
AITALOD
BATID

OUSE
CAOCPROA

IGALAMD
NADAULAÇO

NOZEAVELÃ
ACESSORIO

Aluno que
recebe

subvenção

É comum
no chão
de escri-

tórios

Quinta
letra do
alfabeto
grego

Ninfa
amada

por Zeus
(Mit.)

Caule das
algas

Arco, em
inglês

Exame
aplicado
pelo MEC

Gramínea
parasita
de trigais

Na (?): no
que tange
aos fatos

(?)
Calvino,
escritor
italiano

Natural do
país do

Chifre da
África

Tecido fino
usado em
curativos

Deimos e
Fobos,

para o pla-
neta Marte

Valor
central da
Filosofia
niilista

Ação difi-
cultada

pela hiper-
metropia

Estado
natal do
capixaba
(sigla)

Símbolo
de cam-
panhas
antiaids

Ingredien-
tes de
doces

natalinos
O termo

acrescido 
ao substan-
tivo (Gram.)

Utilize

Frente do
navio

Hiato de
"duo"

Nosso, 
em inglês

A musa do
pintor Dalí
Operação
bancária

O pai 
do pai

Magnetis-
mo pessoal

Cabeça  
de gado

Estrela

Próton
(símbolo)
Secreção

biliar

Trâmite do casal 
que deseja perfilhar

uma criança órfã
Exibiu com afetação

Os
ambientes 
procura-
dos pelo

turista em
terras

distantes

(?) Ham-
burger,

cineasta

Gasto
pelo uso

Apreender 
oficial-

mente um
bem

Modalidade de luta
coreografada criada
por Mestre Bimba

3/arc — our — use. 6/somali. 11/piso elevado. 14/capoeira baiana.
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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 AUTOSPrecisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS VEICULOSEMPREGOS

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
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

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

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

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
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

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 

CASA TÉRREA
3 dorms. 1 suíte  3 vagas de 
gar.  205 metros construídos  
250 metros de terreno  300 
mil reais   Rua Urussanga, 60 
- Vila Izabel. F.: 4372- 9006 / 
94805-7644
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

Guarulhos fará busca de sintomáticos para covid-19 neste domingo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde de Guarulhos vai rea-
lizar neste domingo (16) uma 
busca ativa de pessoas com 
sintomas de covid-19 na região 
central da cidade. Em mais 
essa participação na ação social 
da Pastoral do Povo da Rua, 
que será promovida das 8h às 
12h ao lado da Igreja do Rosá-
rio (Centro), profi ssionais de 
odontologia, de enfermagem, 
assistentes sociais e psicóloga 
da rede também ofertarão va-
cina contra o sarampo, testes 
rápidos para detecção do HIV e 
hepatite C, além de orientações 
gerais em saúde.

Em caso suspeito de infec-
ção pelo novo coronavírus, 
a pessoa passará a receber 
monitoramento médico, com 
orientações sobre os cuidados a 
serem tomados de acordo com 
a gravidade dos sintomas. Já a 
Pastoral do Povo da Rua dis-
ponibilizará serviços como pet 
shop, cabeleireiro, banho e café 
da manhã. 
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Desde o início da pandemia 
até o momento 15 pessoas em 
situação de rua testaram posi-
tivo para covid-19 e estão em 
acompanhamento pela Secre-
taria da Saúde. Sempre que é 
identifi cado um caso positivo, 
os profi ssionais de saúde en-
tram em contato com a Secre-
taria de Assistência e Desenvol-
vimento Social, que direciona 
para qual serviço o usuário 
será encaminhado. Aqueles 
que recusam o acolhimento 
e permanecem nas ruas são 

acompanhados pelas equipes 
do Consultório na Rua do SUS. 

O trabalho é realizado em 
parceria com a Pastoral do Povo 
da Rua. Em caso de pessoas em 
situação de rua com sintomas 
de covid-19, a população pode 
acionar as equipes do Consultó-
rio na Rua do SUS pelo telefone 
2475-8661. Já se for preciso soli-
citar auxílio a morador de rua 
sem sintomas de coronavírus, o 
telefone de contato é o da Equi-
pe do Serviço Especializado em 
Abordagem Social: 2536-4110. 

Menos de 5% dos testes de covid-19 
feitos no 2º mutirão são positivos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde de Guarulhos realizou 
4.108 testes rápidos de co-
vid-19 nesta quinta e sexta-
-feira, dias 13 e 14, no muti-
rão de exames promovido no 
CEU Continental. Do total de 
pessoas testadas, 201 apresen-
taram resultado positivo para 
o novo coronavírus, o que 
corresponde a 4,8%, percentu-
al menor do que o registrado 
na semana passada durante a 
mesma ação, que aconteceu 
no Bosque Maia, região cen-
tral da cidade.

A iniciativa tem por objeti-
vo testar as pessoas que já ti-
veram contato com pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus. Aqueles que apresen-
tam resultado positivo para 
covid-19 são encaminhados 
para acompanhamento na 
UBS onde são cadastrados. 
Até o fi nal do mês mais qua-
tro dias de mutirão serão re-
alizados na cidade, todos eles 

das 9h às 15h.
Nos dias 20 e 21, a testa-

gem será realizada no CEU 
Pimentas, localizado na estra-
da do Caminho Velho, 351. E 
nos dias 27 e 28 será no CEU 
Presidente Dutra, situado no 
fi nal da rua Maria de Pau-
la Motta. Para fazer o teste 
no mutirão não é necessário 
agendamento prévio, basta le-
var documento de identidade 
e cartão do SUS. A única res-
trição é não estar com síndro-
me gripal no dia do exame.

No entanto, as pessoas 
que já tiveram contato com 
pacientes infectados pelo 
novo coronavírus também 
têm a opção de agendar o tes-
te rápido nas UBS. O agenda-
mento deve ser feito de for-
ma presencial. Assim como 
no mutirão, a testagem na 
UBS é feita por meio de uma 
picada no dedo e o resultado 
fi ca pronto em aproximada-
mente 15 minutos. 

Cura do coronavírus sobe para 90,7% no município e letalidade cai para 6,3%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Enquanto o ín-
dice de cura da covid-19 teve 
novo aumento, atingindo 
90,7%, a letalidade da doen-
ça caiu para 6,3%. Guarulhos 
até agora registra 17.854 ca-
sos confi rmados do corona-

vírus e ultrapassou a soma 
de 16 mil pessoas recupera-
das da doença.

No que se refere aos óbi-
tos, a diferença em relação 
ao boletim divulgado no 
dia anterior é de apenas 

um. Trata-se de um homem 
na faixa etária de 70 a 79 
anos que faleceu neste mês 
e cujos exames apontaram 
como causa a covid-19. Des-
sa forma, são 1.139 mortes 
no total.

Outra boa notícia é que 
mais 11 altas foram celebra-
das no 3C-GRU, de onde um 
paciente foi transferido e 44 
permanecem internados, 
sendo 29 em enfermarias e 
15 em UTIs. Em contraparti-

da, a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI para o tratamen-
to da covid-19 aumentou 
de 68,9% para 72,9% nesta 
sexta-feira, enquanto que a 
de enfermaria fi cou mantida 
em 61,7%.
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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


