
Em dois anos, Guarulhos registrou 555 
casos de abuso sexual contra crianças
De acordo com os dados obtidos pela Folha Metropolitana,Folha Metropolitana, 31 acusados foram presos, o que representa 5% 
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LUGAR - Aos poucos, e com todos os cuidados necessários, os guarulhenses vão retornando aos parques da cidade

Drive-in: agenda tem cinema e show 
de Marcos & Belutti, Projota e CPM 22

ACONTECE

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

lários de inscrição estão disponíveis no 
Portal Lixo Zero Guarulhos: http://lixozero.
guarulhos.sp.gov.br/

Podem participar síndicos e moradores 
interessados em estratégias de educação 
ambiental para incentivar, mobilizar e en-
gajar os condôminos a separar em seus 
lares os resíduos gerados, montar uma 
Comissão de Coleta Seletiva a elaborar um 
plano de ação para iniciar ações de susten-
tabilidade no condomínio que deseja obter 
o selo Lixo Zero. As vagas são limitadas.

Seu objetivo é levar atendimento aos lo-
cais mais distantes, facilitando às famílias 
em situação de vulnerabilidade o acesso 
às políticas de Assistência Social, como o 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) e demais programas sociais 
oferecidos aos cidadãos. Em razão da pan-
demia, o equipamento recebeu a instala-
ção de placas de acrílico nos atendimen-
tos, que são feitos por funcionários com 
máscaras. No local também é disponibili-
zado álcool em gel 70% para a população. 

Até o próximo dia 26 de agosto estarão 
abertas as inscrições para o 4ª curso Con-
domínio Lixo Zero pela plataforma de Edu-
cação a Distância (EAD) Cidadão da Pre-
feitura de Guarulhos. Com 4h30 de carga 
horária, o curso orienta os participantes a 
adequarem as estruturas dos condomínios 
residenciais à lei municipal 7.572/2017, que 
dispõe sobre regularização e fiscalização 
relativas ao descarte irregular de resíduos 
sólidos e seus decretos regulamentadores 
36.305/2019 e 36.946/2020. Os formu-

Servidores de diversas secretarias munici-
pais participaram na última quinta-feira (13) 
de um bate-papo online com o tema “O papel 
do líder em momento de pandemia”, promo-
vido pela Escola de Administração Pública de 
Guarulhos (Esap). Ao todo, 37 profissionais 
de secretarias como Gestão, Meio Ambiente, 
Defesa Civil, Desenvolvimento e Assistência 
social, entre outras, puderam refletir sobre o 
tema, mediado pelo diretor de Recursos Hu-

A partir da próxima quarta-feira (19) 
a Casa do Futuro (CadMóvel) passará a 
atender a população na quadra da EPG 
Faustino Ramalho (avenida Palmira Rossi, 
s/nº), no Cabuçu. Até segunda-feira (17) 
ele permanece ainda no CEU Pimentas 
(estrada do Caminho Velho, 351).  O horá-
rio de atendimento é de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30.

O CadMóvel funciona em uma espé-
cie de trailer adaptado com espaço para 
atender até três pessoas simultaneamente. 

Inscrições para o Curso online Condomínio Lixo Zero EAD estão abertas

Servidores participam de bate-papo online sobre liderança

CadMóvel atenderá no Cabuçu a partir de quarta-feira

manos da Prefeitura, Murilo Lemos, e Fernan-
da Carmona, analista de perfil comportamen-
tal, convidada para a conversa. 

De acordo com Fernanda, neste momento 
o líder passa a ter outras necessidades com 
a sua equipe. “Ele deixa de ser quem ‘sabe 
tudo’, já que estamos vivendo tempos onde 
tudo muda muito rápido, então em 30 dias as 
decisões podem ser diferentes. É necessário 
que todos se adaptem”, afirmou.

A programação de eventos 
drive-in desta semana conta 
com cinema para toda família 
e shows. Para conferir as atra-
ções, o público deve estar de 
máscara e acomodados em 
carros. Os ingressos devem ser 
comprados ou obtidos virtual-
mente com antecedência.

Hoje às 17h50, Belas Artes 
Drive-in, será exibido “Tel Aviv 
em Chamas”; às 20h30 “Akira”. 
Amanhã, também no Belas Ar-
tes Drive-in, às 18h será exibido 
“Cantando na Chuva” e às 21h 
“Donnie Darko”. No mesmo dia, 
às 18h30, “Shazam!”, e, às 21h30, 
“Coringa” serão apresentados 
na Arena Estaiada Drive-in.

Na sexta-feira (21), às 15h30, 
será a vez de “Como Treinar Seu 
Dragão” no Transamérica Drive-
-in; às 17h30 “Patrulha Canina” e 
às 21h30 “Annabelle 3: De Vol-
ta Para Casa” no Espaço das 
Américas Drive-in; às 17h50 “Os 
Melhores Anos de uma Vida”, 
no Belas Artes Drive-in; às 18h15 
“Animais fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald”, às 20h “Vestida 
Para Matar”, às 21h20 “Despedi-
da Em Grande Estilo” e às 23h59 
“Annabelle”, todos na Arena Es-
taiada Drive-in. Ainda na sexta 
às 20h acontece o show de Pro-
jota e CPM22, no Allianz Parque 
Drive-in.

Já no sábado (22), às 14h 
“Patrulha Canina” e às 21h30 
“Aves de Rapina: Arlequina e 
Sua Emancipação Fantabulosa” 
serão exibidos no Espaço das 
Américas Drive-in. Às 18h os cur-
tas Quarentena na Laje, Quase 
Me Fizeram Acreditar Que Eu 
Não Existia, Hiato, O interior, Dá-
diva, Aos Olhos De Uma Criança, 
A Procura Que Vai Chegar, Pla-
ca-Mãe e Gatilho e Aflora esta-
rão no Drive-in Paradiso que, às 
23h, exibe “Carlota Joaquina - A 
Princesa do Brasil”. No mesmo 
dia a Arena Estaiada Drive-in 
apresenta às 18h15 “Lego Nin-
jago: O filme”, às 20h25 “A Ori-
gem” e às 23h59 “It : A Coisa”. Às 
21h é o show de Marcos & Belutti 
no Allianz Parque Drive-in. No 
mesmo horário, porém no Tran-
samérica Drive-in, será exibido 
“Annabelle 2: A Criação do Mal”.

No domingo (23), às 14h, 
“Patrulha Canina” será exibido 
no Espaço das Américas Drive-
-in; às 17h50 será  vez de “Sonic: 
O filme”, no Belas Artes Drive in. 
Já às 18h “Detetives Do Prédio 
Azul 2- O Mistério Italiano” e às 
21h “Tim Maia”, ambos no Drive-
-in Paradiso. Já a Arena Estaiada 
Drive-in apresenta às 18h15 “Ce-
gonhas” e às 20h40 “Luta por 
Justiça”. 
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Ex-presidente Jorge Taiar recebe registro de 
marca de sua empresa na ACE-Guarulhos

Cura da covid-19 é de 91% no município 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Guarulhos, Silvio 
Alves, recebeu nesta segunda-
-feira (17), na sede da entidade, 
o secretário municipal de De-
senvolvimento Urbano Jorge 
Taiar, conselheiro nato e ex-
-presidente da ACE.

Taiar também é empre-
sário na cidade e foi retirar 
o Registro de Marcas de sua 
empresa, que foi intermedia-
do pela ACE junto ao INPI 
(Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial). “Eu já 
conhecia o serviço da entida-
de por ter sido presidente por 
dois mandatos. Agora posso 
comprovar, do lado de cá do 
balcão, a assertividade e agi-
lidade do trabalho feito pela 
ACE”, afirmou Taiar.

A ACE oferece o serviço 
que protege o patrimônio dos 
empresários contra fraudes, 
plágios, protestos e uso indevi-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou ontem a taxa de cura de 
coronavírus em 91%. Segundo 
dados da Secretaria da Saúde, 
a taxa de letalidade se mante-
ve em 6,12%. Isso significa um 
total de 18.815 casos confirma-
dos, sendo 17.178 recuperados 
e 1.153 confirmados, além de 
oito em investigação.

Nesta terça, a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI era de 
71,6% e de leitos de enfermaria 
de 54,3%.

Já no Centro de Combate ao 
Coronavírus, cinco pacientes 
tiveram alta nesta data, um foi 
transferido e 35 permanecem 
internados, sendo 14 em UTIs, 
20 nas enfermarias e um em 
observação.

do, em processo que costuma 
durar mais de 1 ano para ser 
concluído.

“Os prazos têm sido me-
nores para os registros inter-
mediados pela ACE. Temos 
relatos de vários associados 
que obtiveram o certificado 
em tempo recorde”, explicou o 
presidente Silvio.

Para registrar sua marca, 
o empresário associado à ACE 
pode pagar um valor diferen-
ciado, que é parcelado em até 4 

vezes. Entre os benefícios de re-
gistrar sua marca junto à ACE, 
estão: relatório bimestral do 
processo de registro, assesso-
ria jurídica consultiva gratuita 
e registro válido para marca e 
logotipo, pelo mesmo valor.

Quando o INPI emite o re-
gistro, ele é válido por 10 anos 
e mais nenhuma taxa é cobra-
da. Para saber mais sobre o 
serviço e os valores, entre em 
contato com a ACE pelo telefo-
ne (11) 2137-9333.

Além de retirar seu Regis-
tro de Marcas, Taiar recebeu 
da ACE uma série de deman-
das levantadas junto ao setor 
empresarial. “Os associados 
têm solicitado apoio na reso-
lução de questões de publici-

dade e outros documentos. E 
aproveitamos a visita do nosso 
ex-presidente, que comanda o 
setor responsável na adminis-
tração municipal, para exercer 
nosso papel representativo”, 
completou Silvio.

Já o estado, pela sétima 
vez, desde o início da pande-
mia, ultrapassou a marca de 
400 mortes provocadas pelo 
novo coronavírus em um 
único dia. Nas últimas 24 ho-
ras, o estado somou 416 mor-
tes, chegando agora ao total 
de 27.315 mortes desde o iní-
cio do surto. Nas últimas 24 
horas, o estado contabilizou 
também 8.865 novos casos 
de covid-19, somando agora 
711.530 confirmações da do-
ença. Entre o total de casos 
diagnosticados, 514.989 es-
tão recuperados - 82.216 de-
les após internação.

Há 12.291 pacientes inter-
nados em todo o estado, sendo 
5.278 deles em estado grave.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Marbex Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
 CNPJ 31.479.693/0001-70

Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital Social
Realizada em 30/07/2020, às 14h30, na sede social, na Estrada Velha Guarulhos - São Miguel, nº 3241, Portaria 2 - Sítio dos Pitas Pimentas, Jardim Arapongas, 
Guarulhos-SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidida por Alex Dayan, e secretariado por Maurício Grabarz. Deliberações: Os sócios representando a totalidade 
do capital social compareceram e declararam cientes do local, data e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação. Colocadas a matéria em 
discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade, sem qualquer ressalva: os sócios deliberaram, considerando excessivo em relação ao objeto da 
sociedade, a redução do capital social para R$ 21.151.084,77, em conformidade com artigo 1082, II da Lei nº 10.406/2002. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado. São Paulo, 30/07/2020. Assinaturas: Mesa: Alex Dayan, Presidente, e Maurício Grabarz, Secretário.

Pesquisa do IBGE revela que 44,8% das empresas 
foram afetadas negativamente pela pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na primeira 
quinzena de julho, 44,8% 
das 2,8 milhões de empre-
sas brasileiras perceberam 
efeitos negativos da pande-
mia de covid-19. O efeito foi 
pequeno ou inexistente para 
28,2% e para 27% os efeitos 
das medidas de isolamento 
social foram positivos. Os 
dados são do terceiro ciclo 
da Pesquisa Pulso Empresa, 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).  

As empresas mais afe-
tadas são as pequenas, que 
têm até 49 funcionários e 
respondem por 2,7 milhões 
do total pesquisado. Nessa 
faixa, 44,9% sofreram im-
pacto negativo. Nas médias, 
que têm entre 50 e 499 fun-
cionários, o impacto nega-
tivo foi sentido por 39,1% e 
entre as grandes o percen-
tual ficou em 39,2%. Já o 
impacto positivo foi sentido 
por 27% das pequenas em-
presas, 23,4% das médias e 
25,3% das de grande porte.

Segundo o coordenador 
de Pesquisas Conjunturais 
em Empresas do IBGE, Flá-
vio Magheli, os efeitos nega-
tivos da pandemia permane-
cem, mas houve melhora na 
comparação com a quinzena 
anterior, quando o impacto 
negativo atingiu 62,4% das 

empresas.
O setor de serviços foi o 

mais impactado no período 
pesquisado, com 47% das 
1,2 milhão de empresas re-
latando efeitos negativos, 
com destaque para os ser-
viços prestados às famílias 
(55,5%) e os serviços profis-
sionais, administrativos e 
complementares (48,3%). No 
setor do comércio os efeitos 
negativos atingiram 44% de 
1,1 milhão de empresas, com 
maior impacto no comércio 
de veículos, peças e motoci-
cletas (52,4%).

Magheli destaca que a 
reabertura dos setores eco-
nômicos se refletiu como 
uma melhora na percepção 
das empresas de serviços, 
que estava com impacto ne-
gativo em 65,5% na quinze-
na anterior, e do comércio, 

que atingiu 64,1% na última 
quinzena de junho.

“Essa melhora de per-
cepção fica evidenciada na 
maior incidência de em-
presas que sinalizaram um 
efeito pequeno ou inexiste, 
ou um efeito positivo. No 
caso do comércio, 35,5% das 
empresas indicaram efeito 
positivo. Esse cenário retra-
ta o processo de reabertura, 
com maior fluxo de pessoas 
refletindo-se nos negócios. É 
natural que a percepção ne-
gativa vá reduzindo a cada 
quinzena, na medida que o 
isolamento social vá dimi-
nuindo”.

A indústria ficou estável, 
com um impacto negativo 
em 42,9% das 313,4 mil em-
presas, e na construção, com 
38% das 160 mil empresas 
afetadas negativamente.

Poupatempo inicia reabertura com medidas de prevenção ao coronavírus 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de hoje 
o Poupatempo inicia a rea-
bertura gradual dos postos 
para atendimentos presen-
ciais, que estavam suspensos 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. O posto em Gua-
rulhos retomará as atividades 
no próximo dia 26.

Para evitar aglomerações, 
uma grade inteligente para 
o agendamento de data e ho-
rário foi desenvolvida, exclu-
sivamente para serviços que 
não podem ser realizados de 
forma remota. A reabertu-
ra, neste momento, será com 
30% da capacidade de atendi-

mento de cada unidade. Para 
marcar dia e horário para ser 
atendido, além de consultar 
informações, endereços e ho-
rários de funcionamento dos 
postos, basta acessar o site 
www.poupatempo.sp.gov.br.  

É importante destacar que 
no processo de retomada dos 
atendimentos, apenas os servi-
ços que necessitam exclusiva-
mente da presença do cidadão 
para serem concluídos, como 
solicitação de RG e primeira 
via da CNH serão disponibili-
zados. Os demais continuam 
mantidos de forma remota, 
pelo portal ou pelo aplicati-

vo Poupatempo Digital, que 
juntos oferecem 75 opções 
digitais com qualidade, segu-
rança e comodidade, sem ne-
cessidade de sair de casa.  

O acesso às unidades será 
permitido para quem tiver 
horário agendado e a presen-
ça de acompanhantes auto-
rizada somente em casos de 
crianças, idosos ou pessoas 
com deficiência. No lado ex-
terno dos postos o cidadão 
encontrará um totem com as 
informações dos protocolos 
adotados pelo Poupatempo. O 
uso de máscaras de proteção 
será obrigatório.

Covid-19: Anvisa autoriza testes para 
nova vacina da Johnson & Johnson
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou a Jansen-
-Cilag, unidade farmacêutica 
da Johnson & Johnson, a rea-
lizar testes clínicos no Brasil 
para o desenvolvimento de 
vacina contra a covid-19. O 
estudo global prevê a inclusão 
de até 60 mil voluntários, sen-
do 7 mil no Brasil, distribuídos 
nos estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Paraná, Minas Gerais, Bahia e 
Rio Grande do Norte.  

Em nota divulgada ontem, 
a Anvisa informou que os da-
dos que embasaram a autoriza-
ção incluíram estudos não clí-
nicos com a vacina e dados não 
clínicos e clínicos acumulados 
de outras vacinas que utilizam 
a mesma modelagem. Os estu-
dos da Jansen-Cilag foram ini-
ciados em julho nos EUA e na 
Bélgica. De acordo com a agên-
cia, o ensaio clínico será condu-
zido em etapas e cada etapa só 
será iniciada se os resultados 
que estiverem disponíveis no 
momento forem satisfatórios.

Este é o quarto estudo de 
vacina contra o novo corona-
vírus autorizado pela Anvisa 
no Brasil. No dia 2 de junho, a 

agência autorizou o ensaio clí-
nico da vacina desenvolvida 
pela empresa AstraZeneca e 
pela Universidade de Oxford, 
do Reino Unido; no dia 3 de 
julho, o da vacina desenvol-
vida pela Sinovac Biotech, da 
China, em parceria com o Ins-
tituto Butantan; e no dia 21 de 
julho, o das vacinas desenvol-
vidas pela BioNTech, da Ale-
manha, e Wyeth/Pfizer, dos 
Estados Unidos.

A potencial vacina da 
Jansen-Cilag, denominada 
Ad26.COV2.S, é composta de 
um vetor recombinante, não 
replicante, de adenovírus 
tipo 26 (Ad26), construído 
para codificar a proteína S 
(Spike) do vírus Sars-CoV-2 
(o novo coronavírus).

O ensaio clínico aprovado 
é um estudo de fase 3, rando-
mizado, duplo cego, controla-
do por placebo, para avaliar a 
eficácia e a segurança de Ad26.
COV2.S na prevenção de co-
vid-19 em adultos com 18 anos 
ou mais. Cada participante re-
ceberá uma dose única da vaci-
na ou placebo. O recrutamento 
dos voluntários é de responsa-
bilidade dos centros que condu-
zem a pesquisa.

FOTO: SUAMY BEYDOUN/ESTADÃO

FOTO: ITAMAR CRISPIM/FIOCRUZ
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Em dois anos, Guarulhos registrou 555 casos 
de pedofilia; apenas 31 acusados foram presos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Entre os anos de 
2018 e 2019, Guarulhos regis-
trou um total de 555 casos de 
abuso sexual contra crianças 
e adolescentes. No período, 31 
acusados foram presos – o que 
representa 5% dos registros.

Os dados foram enviados à 
Folha MetropolitanaFolha Metropolitana pelo “Mo-
vimento Guarulhos Contra a 
Pedofilia” que obteve junto a 
Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado, por meio da Lei 
de Acesso à Informação.

Segundo os dados, em 
2018 um total de 297 boletins 
de ocorrência foram regis-
trados no município. No ano 
seguinte, foram 258 BOs. O 
levantamento revela, ainda, 
que em 2018 foram efetuadas 

Acusado de estuprar sobrinha teria admitido crime, diz polícia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Preso na madru-
gada desta terça-feira (18), o 
acusado de ter estuprado e 
engravidado a sobrinha de 10 
anos teria confessado o crime 
à polícia. A informação foi 
dada em entrevista coletiva 
pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública do Espí-
rito Santo. De acordo com a 
polícia, o acusado teria admi-
tido que abusou sexualmente 
com a sobrinha e teria se en-
tregado por estar com medo 
de morrer. O homem, de 33 
anos, estava escondido na 
casa de familiares em Betim, 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.

“Ele estava na casa de pa-
rentes. Com a repercussão do 
caso, ele fugiu de São Mateus. 
As equipes de investigação 
foram para a Bahia e fizeram 
uma diligência. A informação 
[que tínhamos] é de que ele 
foi para Nanuque e de lá para 
a região de Belo Horizonte, 
onde foi encontrado”, expli-
cou Ícaro Ruginsk, Superin-
tendente de Polícia Regional 
do Norte do Espírito Santo. 
“Ele percebeu que não tinha 
condição de voltar e temendo 
pela integridade física, resol-
veu se entregar”, afirmou.

Em conversa com os poli-
ciais, vindo de Minas Gerais 
para o Espírito Santo, o ho-
mem teria admitido ter abusa-

do sexualmente da sobrinha. 
“A alegação é de que desde 
2019 ele estava tendo relações 
com ela. Ele disse também 
que era consentido. Mas não 
existe consentimento [de re-
lação sexual] até os 14 anos. 
É considerado crime de estu-
pro de vulnerável”, explicou 
o superintendente. “Ele disse 
que tinha um relacionamento 
com ela, mas isso não justifi-
ca. Ela não tinha capacidade 
de discernimento”, completou 
José Darcy Arruda, Delegado-
-geral da Polícia Civil do Espí-
rito Santo.

O suspeito teria dito que 
outros familiares também 
abusaram da criança e essa 
denúncia será analisada pela 
polícia durante a investiga-
ção. “Acreditamos que ele 
é o único autor dos abusos. 
Porém, as informações estão 
sendo apuradas”, informou 
Ruginsk.

O Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Alexan-
dre Ramalho, disse que o 
suspeito foi preso em 2010, 
mas em 2014 conseguiu o 
benefício da “saidinha”, em 
uma data comemorativa, e 
não retornou ao presídio em 
Linhares, no norte do Estado. 
Em 2015, ele foi recaptura-
do, permanecendo preso até 
2018, quando foi solto.

O estupro de vulnerável 

prevê pena de 8 a 15 anos de 
reclusão, a qual é aumentada 
para entre 10 e 20 anos no 
caso de lesão corporal grave. 
Além disso, ela é aumentada 
pela metade se o crime resul-
tar em gravidez. O estupro é 
considerado crime hediondo.

A menina foi transferida 
de São Mateus, no norte do 
Espírito Santo, para o Reci-
fe, capital de Pernambuco, 
após decisão do juiz Antonio 
Moreira Fernandes, da Vara 
da Infância e da Juventude 
do município onde ela mora. 
A criança foi internada no 
Centro Integrado de Saúde 
Amaury de Medeiros (Cisam-
-UPE). Foi no hospital que ela 
teve a gestação interrompida. 
O procedimento foi feito no 
domingo e finalizado na se-
gunda-feira.

sete prisões em flagrante e 
expedidos outros sete manda-
dos. Já no ano passado o total 
de prisões em flagrante foi de 
nove e outro oito mandados 
expedidos. A média de idade 
é de crianças com oito anos.

Segundo as estatísticas 
de criminalidade divulga-
das pela SSP, somente no 
primeiro semestre deste ano 
já foram contabilizados 113 
casos de estupro de vulnerá-
vel – menores de 14 anos ou 
com alguém que, por enfer-
midade ou deficiência men-
tal, não tem o necessário dis-
cernimento para a prática do 
ato, ou que, por qualquer ou-
tra causa, não pode oferecer 
resistência.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um dos principais desafi os para a produção em 
larga escala do etanol de segunda geração (2G) – 
feito a partir do bagaço da cana – é encontrar formas 
mais fáceis de remover da matéria-prima a lignina. 
Essa molécula que compõe a parede celular das 
plantas, conferindo resistência mecânica e proteção 
contra patógenos, também difi culta a obtenção 
da celulose. Criar variedades geneticamente 
modifi cadas, nas quais as enzimas responsáveis 
pela síntese de lignina encontram-se “desligadas”, 
tem sido uma das possibilidades estudadas.

Trabalhar com linguagem de 
programação e desenvolvimento de 
softwares está entre os principais objetivos 
de quem faz o curso superior tecnológico 
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
(ADS) da Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) Mogi Mirim Arthur de Azevedo. 
Recentemente, dez estudantes da unidade 
realizaram esse sonho e foram contratados 
pela Compasso UOL, depois de participarem 
de um processo de seleção bem diferente. 

ANOTE

A retenção de talentos 
é um dos desafios do RH 
mediante à crise

Mediante à crise, a estrutura organi-
zacional das empresas passará por uma 
mudança gigantesca no pós-pandemia, 
principalmente naquelas que terão o 
home offi ce incorporado em sua rotina. 
Em tempos de crise pandêmica, onde o 
novo coronavírus fez com que a grande 
maioria fechassem suas portas, muitos 
empresários estão pensando em aderir 
futuramente novos planos de benefícios 
e buscar por inovações no mercado de 

trabalho, tanto para consolidar a ima-
gem da empresa, quanto a atenção dos 
profi ssionais mais cobiçados.

Muitas empresas estão unifi cando 
os benefícios, pois entenderam que as 
necessidade do colaborador nesse mo-
mento devem ser priorizadas. Uma al-
ternativa para que elas lidem com essas 
mudanças facilmente é optar pela ges-
tão de benefícios fl exíveis. Neste caso, 
o colaborador que trabalha de casa não 
precisa abrir mão de seu pacote de be-
nefício, mas poderá escolher outro que 
o atenda.

O momento atual é de transforma-
ção. Os impactos na economia e nas 
empresas são inevitáveis. Devido ao 
isolamento social, os processos de trans-
formação digital foram acelerados e as 
empresas que não investem em inova-
ção precisaram dar um passo à frente. 

Um estudo da Brasscom (Associação 
Brasileira das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação) mostra 
que, até 2024, a demanda por profi ssio-
nais de tecnologia será de 70 mil por 
ano, enquanto o número de formados 
chegará a 46 mil.

Essa corrida acelerada pela transfor-
mação aquece a busca por profi ssionais 
do setor a uma nova onda de compe-
titividade que invade o mercado de 
trabalho, pois para ter um movimento 
efetivo, será necessário que haja concor-
rência ao longo do tempo.

Para isso, muitas empresas precisam 
ter pacotes de benefícios estratégicos e 
inovadores, pois para avançar e conso-
lidar a imagem da empresa, ter os me-
lhores profi ssionais é um fator determi-
nante para que a instituição tenha um 
bom desempenho e se mantenha como 
a melhor do mercado.

No entanto, a retenção de talentos é 
um dos desafi os do RH mediante à crise, 
pois perante o “novo normal”, a gestão 
assumiu o posto de protagonista em 
um contexto que envolve crescimento, 
estratégia e desenvolvimento. Com isso, 
esse é o momento de refl etir e se atua-
lizar. Para a empresa que irá aderir ao 
método home offi ce daqui para a frente, 
a questão da distância não será mais um 
empecilho para o colaborador trocar de 
emprego, mas sim, os benefícios que são 
proporcionados pela empresa caso se 
adeque às necessidades do colaborador.

Todos sabemos que pós pandemia 
o mundo registrou uma nova onda de 
competitividade. E em um mercado 
que está cada vez mais competitivo, dar 
importância na retenção de talentos é o 
fator fundamental para que as empresas 
conquistem resultados satisfatórios.

Por essas questões, empresas que de-
sejam se consolidar ao mercado e buscar 
novos talentos, para o pós-pandemia, 
aconselhamos buscar formas de inova-
ção e alinhar-se ao seu colaborador em 
relação ao produto institucional e uma 
nova gestão de benefícios mais estraté-
gica, que possibilita ao funcionário qua-
lidade de vida e motivação nesse “novo 
normal”  em que tanto se ouve falar.

Empresas precisam 
reter talentos no 
pós-crise

PONTO
DE VISTA

Especialista em 
benefícios na 
Bematize

RONN GABAY

DE VISTA
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Irá encontrar coisas que mexerão muito com você 
durante este período, precisará ter um pouco mais de 
paciência para chegar onde quer.

TOURO: Aquilo que você possui mais dúvida propende 
lhe ajudar e lhe impulsionar para um novo patamar. Suas 
atividades não podem ser muito agressivas.

GÊMEOS: Necessitará modifi car e melhorar as ações 
que vem tomando, e assim encontrar a estrada mais 
interessante para sua evolução. 

CÂNCER: Irá mostrar pouca resistência para sair de uma 
situação mais complicada que vem lhe assolando, tudo 
isso pode lhe trazer alguns problemas. 

LEÃO: Você irá perceber que está agindo com uma 
grande resistência sobre uma possibilidade de mudar de 
opinião, isso pode lhe fazer mal.

VIRGEM: Irá conquistar do planeta vermelho um auxílio 
demasiadamente salutar, para que desta forma evolua e 
crie uma situação favorável. 

LIBRA: Irá titubear em muitos momentos durante o 
decorrer do dia, assim necessitará repensar como vem 
lidando com situações capciosas. 

ESCORPIÃO: Você fi cará com muita dúvida para fazer o 
que precisa, por isso precisa se concentrar em todos os 
detalhes. 

SAGITÁRIO: Por vezes você irá se acomodar, sentirá que 
nada precisa ser modifi cado, e é neste momento que 
você deve busca a energia que tem dentro de você. 

CAPRICÓRNIO: Apenas fazer o seu trabalho não será o 
sufi ciente, precisará também dar valor para as pessoas 
que estão lhe apoiando. 

AQUÁRIO: Demonstrará um pouco de insatisfação, e 
tudo isso poderá deixar você um pouco mais inquieto 
que o habitual.

PEIXES: Sentirá muitas mudanças positivas, que te 
levarão para um novo e grande patamar, aproveite tudo o 
que você puder. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASCLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

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

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. 
e gangorra R$ 140, 
s/ limite de horário  
96916-8335/96169-
0875

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

TERRENO 5X25
125Mts²,  Recreio São Jorge c/
asfalto, ônibus, escola, creche, 
UBS, padaria, mercado tudo 
isso há menos de 700Mts. do 
imóvel - 35 mil a vista - aceito 
carro e parcelo c/juros - 
11.94720-5758 - Nelsao
KITNET
Próximo do centro.  R$ 110 
mil, Aceita Financiamneto. F.: 
94249-5706.
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
TERRENO PQ. FLAMENGO
2 terrenos desmembrado 
c/ escritura. R$  320 mil. F.: 
94249-5706.

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
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

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
AUX ESCRITÓRIO - 
MASCULINO
c/exp. área adm, ser 
comunicativo, possuir boa 
caligrafi a e boa dicção p/
atendimento ao cliente.
(Não Fumante). Conh de 
Informática c/agilidade na 
digitação, A empresa oferece 
VR e VT. Residir na região 
de Guarulhos Interessados 
enviar CV c/ foto p/adm@
transpartransporte.com.br

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

"Agradeço 
ao Santo 
Expedito 
por graça 

alcançada"
V. R. C.

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

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649
VDO. TERRENO
Jd. P. Dutra  05x25, 2 
cômodos e Escritura R$ 120 
mil só a vista 98204-3992 
whats7
APTO. COND. ÚNICO
2 dorms.,+ dep.  1wc. vaga 
pra moto lazer completo. 
185 mil aceita fi nanc. F.: 
94249-5706

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

BE
DIATONICA

GRANULAR
URGCID
AEAAF

UNICOCAO
ARAGOLS
MARTEC
AFLORADO
RIORENO
ISTOAD

ENCANTADO
HATOMOS
ALHOPORO

A escala
usada na
música

ocidental

Lagarto
endêmico
das Ilhas 

Galápagos

Ponto
vital do
boi, no
abate

Um dos
ossos da

bacia
(Anat.)

Arrecada
direitos
autorais
(sigla)

Reduzir a
pequenas
esferas 

Urgente
(abrev.)

El (?),
herói da
Espanha
medieval

O aspecto
visual do

vidro
fumê

Bilhete (?),
facilidade 

no transpor-
te urbano

(?) Joaqui-
na, mãe

de D.
Pedro I

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

A Terra
dos Mare-

chais
(sigla)

Antigo
altar de

sacrifícios
religiosos
Planeta

no qual se
espera

achar vida

Alfred
Nobel,
físico
sueco

Abastece-
dor de

bancos de
sangue

Determino
a quanti-
dade de 

Interjeição
que

exprime
apoio

(?) model, 
profissio-

nal da
moda

O único a
quem o
Gênio

obedece

Seduzido
pelo canto
da sereia

Volumes
de enci-

clopédias

Tempero
utilizado

em sopas

Mentira
(gíria)

Richard
(?), ator 

Clímax do 
futebol (pl.)
Cidade do
Canadá

Impede a passagem
de mercadorias sem
nota pelas rodovias
Rótulo, em inglês

Entremos-
trado;

esboçado

Via fluvial
que nasce
na Suíça

3/amo — caô — tag — top. 4/gere — nuca.
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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


