
Comércios, bares e academias 
poderão abrir por 8h em Guarulhos
Medida entra em vigor a partir de sexta-feira (21) e é válida para todos os setores como shoppings, serviço, salões de beleza, restaurantes 
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LUGAR - Aos poucos, e com todos os cuidados necessários, os guarulhenses vão retornando aos parques da cidade

Ayrton Senna é o mais rápido das 
últimas quatro décadas da F-1

ACONTECE
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e 2010. O debate conta com a parti-
cipação do professor Odair da Cruz 
Paiva, bacharel em História pela 
PUC-SP e doutor em História Social 
pela USP e pós-doutor pela Uni-
camp. Atualmente, Odair é profes-
sor do Departamento de História e 
do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de 
São Paulo – Unifesp.

zação implantada na rua Fartura, via 
local que dá acesso à pista marginal, 
e na pista marginal da via Dutra.

O tráfego na pista expressa não 
sofrerá interrupção. Para saber das 
condições de tráfego, os motoristas 
devem sintonizar durante a viagem a 
CCRFM 107,5 NovaDutra. A previsão é 
que os serviços sejam finalizados em 
60 dias. O trabalho de contenção de 
taludes é realizado constantemente 
pela equipe de engenharia da Conces-
sionária que faz a vistoria das encos-
tas ao longo dos 402km da via Dutra.

A série Patrimônio Cultural para 
Curiosos estreia novo episódio nes-
ta sexta-feira (21), às 19h, com con-
vidados e especialistas na área. Os 
encontros virtuais temáticos são vei-
culados semanalmente pela fanpage 
do Arquivo Histórico no Facebook.

O encontro desta semana aborda 
as leis de proteção no município de 
Guarulhos entre as décadas de 1980 

Estamos chegando ao pico do in-
verno brasileiro, e a Campanha do 
Agasalho 2020 - promovida pela 
Prefeitura de Guarulhos, por meio 
do Fundo Social da Solidariedade, 
está chegando nos seus últimos dias 
no Parque Shopping Maia. Até o mo-
mento, o empreendimento recebeu 
centenas de peças de roupas, sapa-
tos e cobertores, doados em boas 

A CCR NovaDutra inicia nesta se-
mana obras de contenção e reforço 
de talude, localizado no Km 211 na 
pista sentido São Paulo, em Guaru-
lhos. Os serviços consistem na limpe-
za da área, escavação e recuperação 
do talude. Em caso de chuva, os tra-
balhos podem ser adiados ou suspen-
sos. Parte da faixa da direita da pista 
marginal da via Dutra ficará interdi-
tada, com o tráfego sendo feito pe-
las outras duas faixas da esquerda da 
via. Ao trafegar pelo local é impor-
tante ter atenção e respeitar a sinali-

Arquivo Histórico apresenta episódio de ‘Patrimônio Cultural para Curiosos’

Última semana da Campanha do Agasalho 2020 no Parque Shopping Maia

CCR NovaDutra realiza obras de contenção de talude em Guarulhos

condições. Para os que ainda têm 
interesse em ajudar, o Parque Shop-
ping Maia receberá as doações até o 
dia 27 de agosto, no piso 1, próximo 
ao Concierge.  

Após a finalização da arrecada-
ção, os donativos serão entregues 
para a Prefeitura de Guarulhos, que 
será responsável pela distribuição 
para a população.

O brasileiro Ayrton Senna 
foi o piloto mais rápido das úl-
timas quatro décadas da Fór-
mula 1, de acordo com estudo 
encomendado pela própria 
categoria e divulgado nesta 
terça-feira. Utilizando uma 
nova tecnologia, a pesquisa 
apontou o tricampeão à fren-
te do alemão Michael Schu-
macher, dono de sete títulos 
da F-1. O inglês Lewis Hamil-
ton, hexacampeão mundial, 
“completou o pódio”.

Senna, falecido em aci-
dente de corrida em 1994, 
superou Schumacher por 
pouco: apenas 0s114. Hamil-
ton aparece a 0s275. O inglês 
é o atual campeão da F-1 e 
poderá alcançar o recorde de 
títulos do piloto alemão nesta 
temporada.

A lista dos mais rápidos da 
história tem apenas dez inte-
grantes. Após o Top 3, apare-
cem o holandês Max Versta-
ppen, o espanhol Fernando 
Alonso, o alemão Nico Ros-
berg e o monegasco Charles 
Leclerc, na sétima posição. A 
lista tem ainda os pouco ex-
pressivos Heikki Kovalainen 
(8ª), da Finlândia, e o italiano 
Jarno Trulli (9ª). O alemão Se-
bastian Vettel, tetracampeão 

mundial, finaliza a lista.
Curiosamente, a relação 

dos mais velozes não traz no-
mes consagrados na história 
da F-1, como o francês Alain 
Prost, o brasileiro Nelson 
Piquet, os britânicos Nigel 
Mansell, Damon Hill e Jenson 
Button e os finlandeses Mika 
Hakkinen e Kimi Raikkonen. 
Todos conquistaram títulos 
na categoria.

A pesquisa foi realizada 
pela Amazon Web Services 
(AWS), a pedido da F-1. O 
estudo comparou pilotos de 
diferentes idades e épocas, 
a partir de dados de 1983 até 
os dias atuais. A AWS utilizou 
a tecnologia “machine lear-
ning”, algo semelhante à in-
teligência artificial, com base 
nos tempos obtidos nos trei-
nos classificatórios, que são 
as sessões onde os pilotos 
exigem as maiores velocida-
des ao longo de um fim de 
semana de GP.

No estudo, os pesquisa-
dores criaram o algoritmo 
chamado “Fastest Driver” 
para padronizar os carros e a 
equipes de todos os pilotos, 
de forma a poder analisar so-
mente a performance indivi-
dual do atleta na pista.
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ACE-Guarulhos promove live beneficente 
com a dupla Wesley e Thiago
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos (ACE-Guarulhos) 
vai promover mais uma live 
beneficente. As ações têm 
acontecido desde que as me-
didas de restrições foram im-
postas no combate ao novo 
coronavírus. Desta vez, a 
atração será a dupla sertaneja 
Wesley e Thiago, no próximo 
sábado (22), das 18h às 19h30. 
A apresentação acontecerá no 
restaurante Ponto Ka e po-
derá ser vista na página da 
costelaria no Facebook ou no 
Canal DND Play no Youtube.

Nascidos em Anapolina 
(GO), os irmãos formaram a 
dupla em 2007. No ano seguin-
te, eles já gravaram o primeiro 
CD independente, adotando o 
estilo acústico. Hoje, com mais 
de 10 anos de estrada, a dupla 
difunde suas belas canções 
para os corações apaixonados 
do Brasil.

O show de Wesley & Thia-
go faz parte de uma série de 
ações que a ACE-Guarulhos 
tem feito para auxiliar enti-
dades sociais que estão com 
dificuldades por causa da 
pandemia de coronavírus. As 
doações deste show serão des-
tinadas às Casas André Luiz. 
E é fácil colaborar com a cam-
panha. Durante o show, um 
QR Code será disponibilizado 
para que os internautas façam 
a doação pelo celular.

Presidente da ACE-Gua-

rulhos, Sílvio Alves salientou 
que a entidade tem o papel de 
unir forças, mas que o sucesso 
da proposta solidária depende 
muito do engajamento da so-
ciedade. “Sempre trabalhamos 
em busca de soluções e em 
prol do desenvolvimento so-
cioeconômico da nossa região. 
Porém, precisamos que as pes-
soas abracem a nossa ideia e 
colaborem da forma que pu-
derem. Só assim, vamos levar 
um pouco de conforto aos 
mais carentes”, afirmou.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Bolsonaro fala em estender auxílio 
emergencial até o final do ano
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro afirmou ontem 
que o auxílio emergencial 
deve ser prorrogado por mais 
alguns meses, podendo ser 
estendido até o final do ano. 
A declaração foi dada duran-
te cerimônia, no Palácio do 
Planalto, em que o presidente 
sancionou duas medidas pro-
visórias (MP) aprovadas pelo 
Congresso Nacional, a que 
institui o Programa Emergen-
cial de Suporte a Empregos 
(MP 944/20), e a que cria o 
Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (MP 975/20). 
Segundo o presidente, o valor 
do benefício aos informais 
pesa nos cofres públicos e, por 
isso, deverá ser reduzido nos 
próximos pagamentos.   

“Hoje eu tomei café com o 
Rodrigo Maia [presidente da 
Câmara dos Deputados] no 
[Palácio] Alvorada, também 

tratamos desse assunto do au-
xílio emergencial. Os R$ 600 
pesam muito para a União. 
Isso não é dinheiro do povo, 
porque não tá guardado, isso 
é endividamento. E se o país 
se endivida demais, você aca-
ba perdendo sua credibilida-
de para o futuro. Então, os 
R$ 600 é muito. Alguém da 
Economia falou em R$ 200, 
eu acho que é pouco. Mas dá 
para chegar num meio-termo 
e nós buscarmos que ele ve-
nha a ser prorrogado por 
mais alguns meses, talvez até 
o final do ano, de modo que 
nós consigamos sair dessa 
situação fazendo com que 
os empregos formais e infor-
mais voltem à normalidade e 
nós possamos então continu-
ar naquele ritmo ascendente 
que terminamos [2019] e co-
meçamos o início desse ano”, 
afirmou. 
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Estabelecimentos de Guarulhos 
poderão funcionar por 8 horas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O vice-governa-
dor e secretário de Governo, 
Rodrigo Garcia, anunciou 
ontem a autorização para que 
todas as atividades permiti-
das na fase amarela do Plano 
São Paulo possam funcionar 
por oito horas diárias em esta-
belecimentos comerciais e de 
serviço. Até então, eram per-
mitidas seis horas diárias. A 
autorização valerá para os es-
tabelecimentos de Guarulhos.

“Este aperfeiçoamento 
foi aprovado pelo Centro de 
Contingência. Mesmo com 
essa autorização feita através 
de decreto do Governo de 
São Paulo, os prefeitos têm 
autonomia para aplicar a me-
dida e decidir se a mudança 
será adotada e em que mo-
mento deve ser adotada em 
suas cidades”, disse Garcia.

A medida passa a valer a 
partir de sexta-feira (21) e é 
válida para todos os setores, 
como shoppings, comércio, 
serviço, salões de beleza e bar-
bearia, restaurantes e simila-
res, academias, convenções e 
atividades culturais. Os em-
presários poderão escolher se 
adotam uma jornada contínua 
ou fracionada, respeitando o 
limite de oito horas diárias.

O consumo local nos res-

taurantes e similares conti-
nua permitido apenas em 
ambientes arejados ou ao ar 
livre, com obrigatoriedade de 
assentos. Não será permitido 
que os clientes fiquem em pé, 
para evitar aglomerações.

A ocupação máxima deve 
ser de 40% da capacidade dos 
assentos e o fechamento pre-
cisa ocorrer até as 22h, com 
adoção dos protocolos geral 
e específicos para o setor. 
Funcionários e clientes de-

vem usar máscara em todos 
os ambientes, tirando apenas 
no momento da refeição.

Outra atualização do Pla-
no São Paulo definiu um 
novo horário para atendi-
mento presencial em restau-
rantes e similares na fase 
verde. Assim como na fase 
amarela (após 14 dias de per-
manência da região), os esta-
belecimentos poderão ofere-
cer consumo local até as 22h 
também na fase quatro.

FOTO: JOÃO NOGUEIRA/ESTADÃO

Estado dá autonomia a municípios 
para seguir plano de volta às aulas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O vice-governa-
dor Rodrigo Garcia confirmou 
ontem que as 645 prefeituras 
de São Paulo terão autonomia 
para decidir se vão ou não 
acompanhar o cronograma 
previsto pelo Estado para o 
retorno presencial às aulas 
nas redes pública e privada. 
A previsão é que as escolas 
possam reabrir parcialmente 
para aulas de recuperação a 
partir de 8 de setembro.

A Secretaria de Estado da 
Educação autorizou a abertura 
gradual das escolas nas cidades 
que estão na fase amarela do 
Plano São Paulo em duas da-
tas distintas. A partir do dia 8 
de setembro, a retomada aten-
deria apenas alunos com mais 
dificuldade de aprendizado em 
atividades de reforço. A retoma-
da efetiva, mas ainda gradual e 
restrita do calendário letivo, é 

prevista para 7 de outubro.
Mas o secretário de Educa-

ção Rossieli Soares destacou 
que os prefeitos podem criar 
calendários próprios e planos 
mais restritivos, com base 
nos dados epidemiológicos 
regionais. Se uma eventual 
decisão municipal diferir do 
calendário proposto pelo Es-
tado, a medida local valerá 
para todas as escolas públicas 
e privadas daquela cidade.

“Os municípios têm a pos-
sibilidade de fazer vetos por 
questões de saúde, mas todo 
o processo desenhado pelo 
Estado está mantido. Eles não 
podem autorizar a abertura 
das escolas antes do dia 8 de se-
tembro”, disse. “Continuamos 
trabalhando em conjunto com 
os municípios e os protocolos 
anunciados nas últimas sema-
nas”, reforçou.

FOTO: EDUARDO MATYSIAK/ESTADÃO

Prefeitura abre inscrições para 2021 em 
creches e pré-escolas na próxima 2ªfeira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Entre os dias 24 
de agosto e 11 de setembro 
estarão abertas as inscrições 
para creche e pré-escola na 
Rede Municipal de Ensino 
de Guarulhos, referente ao 
ano letivo de 2021. As vagas 
são destinadas para crianças 
nascidas entre abril de 2017 
e julho de 2020 (creche) e 
de abril de 2015 a março de 
2017 (pré-escola).

Para se inscrever é neces-
sário estar de posse dos se-
guintes documentos: RG do 

responsável, comprovante de 
residência e certidão de nas-
cimento ou RG da criança. A 
portaria 17/2020-SE, que des-
creve as etapas do processo, 
foi publicada no Diário Ofi-
cial de 18 de agosto.

O processo de inscrição 
contará com 109 escolas da 
rede própria que possuem 
atendimento de educação 
infantil. Para realizar a pré-
-inscrição online acesse ht-
tps://guarulhosportal.gier.
com.br/.

Município conserva 8.656 hectares de Mata Atlântica
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos con-
serva atualmente 8.656 hec-
tares (ha) de Mata Atlântica. 
A área equivale a 11 mil cam-
pos de futebol e representa 
27,16% da mata. No ano pas-
sado, a cidade voltou a zerar 
o índice de desmatamento.  
A taxa havia sido atingida 
em 2016, subindo para 4 em 
2017 e 8 no ano seguinte. 

As informações são do 
Atlas dos Municípios da 
Mata Atlântica, iniciati-
va da Fundação SOS Mata 
Atlântica e do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE) realizada des-

de 2000, divulgado ontem.
O estudo revelou que no 

período entre 2018 e 2019, 
71% do desmatamento na 
Mata Atlântica ocorreu em 
menos de 3% (100) dos mu-
nicípios do bioma (3.429). 
No total, cerca de 400 cida-
des desmataram a floresta 
nativa neste período, pouco 
mais que 10% dos municí-
pios do bioma. Essa também 
foi a média de municípios 
desmatadores dos últimos 
10 anos, apesar de haver 
uma variação entre 200 e 
550 cidades por ano. 

“A situação nos muni-

cípios comprova o que te-
mos alertado há anos, mas 
infelizmente o cenário não 
muda. É de conhecimento 
das autoridades onde ocor-
re o desmatamento da Mata 
Atlântica ano a ano. São 
poucas regiões, porém com 
altas taxas de desmatamento 
e impacto ao meio ambien-
te. Zerar o desmatamento no 
bioma passa por priorização 
do poder público e atuações 
estratégicas nestes locais”, 
afirma Marcia Hirota, dire-
tora executiva da Fundação 
SOS Mata Atlântica e coor-
denadora do estudo.
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Todas as UBS abrem neste sábado para vacinar contra o sarampo

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil todo pro-
move neste sábado (22) o Dia D 
de Mobilização Nacional contra 
o Sarampo. A meta é vacinar 
indiscriminadamente todas 
as pessoas de 30 a 49 anos, 
mesmo que já tenham toma-
do as doses anteriormente, e 
seletivamente a população de 
seis meses até 29 anos, ou seja, 
mediante avaliação da carteiri-
nha para colocar em dia o es-
quema vacinal. Em Guarulhos, 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e também o Am-
bulatório da Criança (Centro) 

Cidade chega a 18,9 
mil casos de covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Dados da Secre-
taria da Saúde divulgados 
ontem apontam que a cidade 
chegou a 18.925 casos confir-
mados do novo coronavírus. 
Destes 17.287 se recuperaram 
da doença. Foram contabili-
zados 1.158 óbitos confirma-
dos e sete em investigação.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI chegou a 68,9% 
e a de ocupação de leitos 
de enfermaria a 53%. Já no 
Centro de Combate ao Coro-
navírus, dois pacientes tive-
ram alta nesta data, um foi 
a óbito e 34 permanecem in-
ternados, sendo 12 em UTIs, 
19 nas enfermarias e três em 
observação.

O estado registra 27.591 
óbitos e 721.377 casos con-
firmados da doença. Entre o 
total de casos diagnosticados 
de covid-19, 524.727 pessoas 
estão recuperadas, sendo que 
82.389 foram internadas e ti-
veram alta hospitalar.

vão abrir das 8h às 17h para 
intensificar a imunização desse 
público-alvo contra a doença.

Além disso, as UBS Marcos 
Freire e Nova Cidade também 
vão oferecer consultas médicas 
e exames para pacientes que 
agendaram previamente, bem 
como atenderão demanda es-
pontânea para atualização de 
cadastros e dispensação de me-
dicamentos nas farmácias.

A Mobilização Nacional 
contra o Sarampo tem por ob-
jetivo ampliar a cobertura va-
cinal da população-alvo como 

forma de interromper sua dis-
seminação no país. Depois de 
duas décadas sem circulação 
endêmica, a doença foi reintro-
duzida no estado de São Paulo 
no ano passado.

Atualmente, 29 municípios 
paulistas mantêm a circulação 
ativa do vírus, incluindo Gua-
rulhos, onde foram registrados 
1.058 casos no ano passado e 
34 neste ano. As demais cida-
des que estão neste ranking 
são São Paulo, Guarujá, Santos, 
Ribeirão Preto, Campinas, Bau-
ru, Mogi das Cruzes, Pirassu-
nunga, Santo André, Barueri, 
Bertioga, Bragança Paulista, 
Cotia, Franca, Francisco Mo-
rato, Itapecerica da Serra, Ita-
quaquecetuba, Jacareí, Mauá, 
Mogi Guaçu, Mongaguá, Osas-
co, Pontal, Rio Claro, Santana 
de Parnaíba, São Bernardo do 
Campo, São Vicente e Taubaté.

Por isso, a Secretaria da 
Saúde de Guarulhos faz um 
apelo para que os pais ou res-
ponsáveis levem seus filhos 

maiores de seis meses de idade 
aos postos, munidos da cartei-
rinha de vacinação, para que os 
profissionais de saúde possam 
avaliar se o esquema vacinal 
está completo. A mesma reco-
mendação vale para os jovens 
até 29 anos, faixa etária mais 
acometida pela doença.

Além disso, para que a ci-
dade possa ampliar a cober-
tura vacinal e atingir a meta 
estipulada pelo Ministério da 
Saúde, devem ser vacinadas 
todas as pessoas de 30 a 49 
anos, mesmo que já tenham 
tomado as doses anteriormen-
te. A campanha se estende até 
o próximo dia 31 e a vacina 
pode ser encontrada em todas 
as UBS e também no Ambu-
latório da Criança (Centro), de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, inclusive para a vaci-
nação de rotina das demais 
faixas etárias. As únicas con-
traindicações são as mulheres 
grávidas e crianças menores 
de seis meses de idade.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Associação de Valorização e Integração da Comunidade Guarulhos AVIC
CNPJ nº 11.384.705/0001-76

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

Guarulhos,31 de dezembro de 2019

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
BANCO
 BB 45305/EDUCACAO
 BB 45596/SOCIAL
 BB 46076/CULTURA
BANCO
 APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
 APLICACAO 45596-2 SOCIAL
 APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
VALORES PENDENTES DE PRETACAO DE
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 
AD. FORNECEDOR
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE
 CIRCULANTE
COMPENSACAO ATIVA
BENS DE USO DE TERCEIROS
BENS DE TERCEIROS
MAQUINAS E EQUIP.-TERMO COLAB.
MOBILIARIOS - TEMO. COLAB.
BENS DE TERCEIROS
BENS DE USO DE TERCEIROS
COMPENSACAO ATIVA
ATIVO
TOTAL DO ATIVO

10,78
22.015,13
7.062,87

29.088,78

77,65
77,65

29.166,43

30.775,34
30.775,34
30.775,34
59.941,77

16.523,01
6.682,05

23.205,06
23.205,06
23.205,06
83.146,83
83.146,83

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
CIRCULANTE
CONTAS A  PAGAR
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS CONTABEIS
IPTU
NET VIRTUA
PRESTACAO DE SERVICO
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS
FGTS
INSS PARTE EMPRESA
PIS SOB FOLHA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS
PARCELAMENTOS
PARC.DIV.ATIV. Nº632107910 60X 2019
PARC. INSS 3223284-2019 60X
PARC. JUROS DIV.AT. Nº 632107910 60X 2019

1.977,98
911,23
(15,21)
560,00

3.434,00

2.319,37
20.508,71

510,49
23.338,57

8.421,92
27.292,47
3.170,92

RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS FINANCEIRAS
DOEACOES
DOACAO
RECEITAS DE PROJETOS
RECEITAS PARCERIAS PUBLICAS
EDUCACAO
TERMO COL. Nº 6524/2017
REND.BB TERMO EDUC.
CULTURA
TERMO CULTURA Nº 229/2019
ASSISTENCIA SOCIAL
REC.VERBA SOCIAL
TERMO SOCIAL Nº 727/2018
REND.BB SOCIAL
TOTAL DAS RECEITAS

1.046.894,76
12.059,82
12.059,82
12.059,82
12.059,82

1.034.834,94
789.402,23
729.402,23
728.940,69

461,54
60.000,00
60.000,00

245.432,71
245.432,71
244.800,00

632,71
1.046.894,76

DESPESAS
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS
ATIVIDADE EDUCACIONAL
ATEND. REC. PROPRIO
ENCARGOS
PARCELAMENTOS INSS 
CUSTOS INDIRETOS
ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA
PROJETO SOCIAL 
ENCARGOS
DESPESAS PESSOAL
CUSTOS INDIRETOS
PROVISAO FGTS
PROJETO CULTURA
CUSTOS INDIRETOS
CONTRAPARTIDA CONVENIOS E PARCERIAS
ATIVIDADE EDUCACIONAL
TERMO COLAB. 6524/2017
DESPESAS PESSOAL
ENCARGOS
CUSTOS INDIRETOS
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

979.975,40
279.505,19
16.189,51
16.189,51
4.533,38
9.459,62
2.196,51

263.315,68
241.960,10
23.549,46

127.185,48
80.244,22
10.980,94
21.355,58
21.355,58

700.470,21
700.470,21
700.470,21
507.919,88
101.020,87
91.529,46

979.975,40
66.919,36

PARCELAMENTOS
OBRIGACOES COM EMPREGADOS
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
FOLHA LIQUIDA EDUCACAO
FOLHA LIQUIDA SOCIAL
INSS RETIDO FONTE
IRRF SOB SALARIOS
PROVISAO FGTS RESCISORIO
SALARIOS A PAGAR
OBRIGACOES COM EMPREGADOR
CONTAS A PAGAR
RECURSOS DE PROJETOS
SUBVERSOES/PARCERIA PUBLICAS
TERMO COL. EDUCACAO Nº 6424/2018
SUBVERSOES/PARCERIA PUBLICAS
RECURSOS DE PROJETOS
CIRCULANTE
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO
LP JUROS PARCINSS Nº3223284-2019
LP JUROS PARCINSS Nº632107910-2019
LP PARCINSS Nº3223284-2019
LP PARCINSS Nº632107910-2019
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP
PATRIMONIO LIQUIDO 
SUPERAVIT OU DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT
SUPERAVIT
SUPERAVIT/DEFICIT
SUPERAVIT OU DEFICIT
PATRIMONIO LIQUIDO
COMPRENSACAO PASSIVA
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS
CONTROLE DE BENS
CONTROLE MAQUINA E EQUIPAMENTOS
CONTROLE MOBILIARIOS
CONTROLE DE BENS
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS
COMPRENSACAO PASSIVA
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

38.885,31

161,83
320,00

9.137,11
2.449,28
2.548,00
4.908,20

808,59
602,80

8.571,52
29.507,33
95.165,21

(9.623,23)
(9.623,23)
(9.623,23)
85.541,98

3.843,74
7.450,56

53.252,35
18.920,08
83.466,73
83.466,73
83.466,73

(109.066,94)
(109.066,94)
(109.066,94)
(109.066,94)

16.523,01
6.682,05

23.205,06
23.205,06
23.205,06
83.146,83
83.146,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

BALANÇO
JANEIRO A DEZEMBRO 2019
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPA INSCRITA 
ELEIÇÕES SINDICAIS

O Sindicato dos Trabalhadores em Refeições de Guarulhos – SindiRefeições 
Guarulhos, através de seu presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 
12.º parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social desta entidade, comunica que foi 
registrada para concorrer às eleições sindicais do qüinqüênio 2020/2025, de 
acordo com o Edital de Convocação publicado no Jornal Folha Metropolitana 
de Guarulhos de 12.08.2020, pagina 6 e Edital de Reti�cação Publicado no 
jornal Folha Metropolitana de Guarulhos, de Sexta-feira, 14 de agosto de 2020, 
pagina 4, conforme o que dispõe os artigos 19°, 20º e 21º, uma única chapa, 
assim composta: Chapa 1 - Diretoria Executiva: Presidente - Cícero Firmino da 
Silva, Secretário Geral – Adriano Ferreira dos Santos  e Tesoureiro - Aretusa 
Rodrigues; Suplentes da Diretoria: Maria José Ribeiro da Silva, Dalete Brás 
Uchoa, Adilson da Silva Souza; Membros Efetivos do Conselho Fiscal: Romildo 
Pedro da Silva; Maria Aparecida da Silva; Nizeilde Maria de França; Suplentes do 
Conselho Fiscal: Gilson Quintiliano Cruz; Gilvania Lima da Silva; Helena da 
Aparecida de Deus;  Delegados ao Conselho de Representantes da Federação e 
Confederação da Categoria: Cicero Firmino da Silva e Aretusa Rodrigues; 
Suplentes de Delegados ao Conselho de Representantes da Federação e 
Confederação: Romildo Pedro da Silva e Adriano Ferreira dos Santos. O prazo 
para impugnação de candidatura junto à Coordenação do Pleito, segundo 
dispõe o artigo 12º parágrafo 5° do Estatuto Social, é de 48 (quarenta e oito) 
horas, a partir da publicação. Guarulhos - SP 20 agosto de 2020. Cícero Firmino 
da Silva - Presidente

Eniac inova e entrega 101 diplomas de 
Ensino Superior em formatura ‘Drive-Thru’

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac e a Prisma Pro-
duções realizaram uma cerimônia de 
colação de grau, em sistema “Drive-
-Thru”, no último dia 15. O evento 
ocorreu no estacionamento da insti-
tuição de ensino (rua Força Pública, 
89, Centro) e contou com a entrega 
de 101 diplomas de Ensino Superior 
aos formandos.

O local foi especialmente deco-
rado para a ocasião. Com o auxílio 
da Prisma, empresa especializada 
em organização de eventos, o Eniac 
montou um trajeto para que os estu-
dantes pudessem acessar o local por 
meio de automóveis. Na chegada, to-
dos os ocupantes do veículo - o aluno 
e três convidados no máximo - tive-
ram suas temperaturas aferidas. Se 
houvesse algum indício de febre en-
tre eles, o motorista seria proibido de 
prosseguir no circuito.

Além disso, o uso de máscaras foi 
obrigatório para todos os participan-
tes, que só puderam tirá-las e colocá-
-las em sacos plásticos individuais na 
hora das fotos. Totens com álcool em 
gel e tapetes sanitizantes também fo-
ram distribuídos em pontos do esta-
cionamento para a higienização ade-
quada dos presentes.

Formada em administração de em-
presas, Gabriela Ribeiro foi uma das 
pessoas que receberam o “canudo” 
durante a cerimônia. “Imaginei que 
seria mais simples do que foi. Fiquei 
feliz por terem feito até uma decora-
ção para nós, formandos, pois estuda-
mos tantos anos com a expectativa de 
chegar à colação e acredito que muitos 
pensaram que nem iria ter mais. Foi 
bem legal, com todos os cuidados ne-
cessários”, destacou Gabriela.

A agora administradora também 

relatou que apesar de a formatura ter 
sido diferente em relação àquelas pré-
-pandemia, o evento já está em sua 
memória com muito carinho. “No 
final, o pessoal que estava trabalhan-
do aplaudiu e gritou na saída com o 
carro. Foi uma sensação incomum e 
especial pelo momento em que esta-
mos. Acredito que todos, e me incluo 
nessa, sentiram-se muito especiais 
pelo fato de a faculdade ter propor-
cionado esse momento”, disse.

Fundador do Eniac, professor Ruy 
Guérios também elogiou todo o zelo 
que houve no evento. “Senti mais do 
que satisfação. Fiquei emocionado, 
lisonjeado e orgulhoso de cada um 
que trabalhou para fazer a cerimônia 
ser possível. A formatura foi fantás-
tica porque mantivemos a emoção 
inerente a uma colação de grau e, 
ainda, não desrespeitamos os proto-
colos necessários para frear a disse-
minação do coronavírus. Mais uma 
vez, o Eniac se reinventou, inovou e 
encontrou soluções às demandas da 
sociedade”, concluiu.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

www.fmetropolitana.com.br

jornalfolhametro folhametropolitanagru

TV Folha Metropolitana o canal 
web com a cara de Guarulhos
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Notará que há muitas mudanças no modo como 
as coisas vem acontecendo na sua vida, precisará ter um 
pouco mais de foco.

TOURO: Tenha todas as suas coisas muito bem organiza-
das, para agir sem indiferença. Agir de forma mais fi rme 
é o que te fará muito bem neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte você tende a receber muitas coisas 
para lhe auxiliar neste momento tão marcante para você. 
Todo o componente Ar irá vir para lhe ajudar muito.

CÂNCER: O que vem acontecendo dentro da sua família 
neste momento será fundamental para você seguir em 
frente. 

LEÃO: As coisas das quais você pode valorizar tran-
quilamente se encontram no campo da moral. Tende a 
melhorar sua reputação com as pessoas mais próximas. 

VIRGEM: Tudo tende a fi car dentro da melhor forma pos-
sível onde você teria uma grande chance de demonstrar 
todas as suas virtudes. 

LIBRA: Você pode vir a demonstrar alguns elementos 
emocionais mais conturbados com toda essa agitação. 
Pode vir a ter problemas ante aquilo tudo que você fala.

ESCORPIÃO: A sua percepção fi cará um pouco mais 
conturbada nesta fase da sua vida e sendo assim poderá 
ter senso crítico. 

SAGITÁRIO: As grandes refl exões podem fazer você ir 
além daquilo que esperava neste momento da sua vida. 
Pensamentos ruins podem trazer alguns problemas.

CAPRICÓRNIO: Suas prioridades fi carão concentradas 
em demasia no seu trabalho, afastando as possibilidades 
emocionais. 

AQUÁRIO: Você irá identifi car todas as possibilidades 
que existem no ambiente familiar. O planeta Marte irá 
trazer uma grande possibilidade de superar problemas.

PEIXES: Eventuais movimentos tendem a lhe causar 
problemas de ordem bem mais complicada. Tende a agir 
com atos de deselegância nesta sua atual jornada. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASCLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Festas

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

Dinheiro

Vende-se

Aluga-se

AUTOS

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

VEICULOS

ORAÇÃO

EMPREGOS

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

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
KITNET
Próximo do centro.  R$ 110 
mil, Aceita Financiamneto. 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

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.

APTO. COND. ÚNICO
2 dorms.,+ dep.  1wc. vaga 
pra moto lazer completo. 
185 mil aceita fi nanc. F.: 
94249-5706
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 
whats
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

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

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

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

A
VF

ASPIRANTE
VETOCHAS
ALO

IARRT
LISSARJA

CINTASMEN
U

TA
ÇATAMTI

ÃOAERONAV
E

FAIRCAR
LIMAPATAS

SABAD
OONI

IRRABIT
CECILAMA

VALORA
RSAR

I

AMIGDALA

L

Parafina
líquida 
de uso

hidratante
Aluno da
Escola
Naval
(bras.)

Ato
oposto à
sanção
(Polít.)

Sebastião
Tapajós,

violonista
paraense

Cicatriz
na testa
de Harry 

Potter (Lit.)

Cada veí-
culo dos

atentados
ao WTC

Ferramen-
ta do ser-
ralheiro

Um dos
cuidados

com a
árvore

Objeto de
estudo da
Zoologia

O sétimo
dia da

semana

Vesti-
menta da
mulher
indiana

Sacerdote
budista
Trapo, 

em inglês

Boxe de
estábulos
Na com-

panhia de

Estrutura de tecido
linfoide cuja infla-

mação causa dores
na garganta (Anat.)

Inexistem
nos ápodes
Espécie de
palmeira

Matemáti-
ca (abrev.)

Que é
inerente

Item da
homepage
Variedade

de café

Persona-
gem de "O
Guarani"
Analisar
(algo) a 
fim de

atribuir-
lhe preço

Troféu

Feira, em
inglês

Faixa do cartão 
de crédito

Infusões
de ervas
Levar ao

forno

Tecido en-
trançado
de seda
Reter

O lírio de
brasões

Roupa ínti-
ma para
disfarçar
a barriga

(pl.)

Pré-requisito para o
início das atividades

na academia de
ginástica

Evento que reúne
jovens acadêmicos

Sela (uma carta) com
preparado resinoso
Brinquedo milenar

acionado por cordel

(?), azul e
vermelha:

cores
primárias

"Tudo",
em "oni-
potente"
Botequim

(?)-delta,
artefato
para voo

livre

3/rag. 4/fair — lama — menu — moca. 5/ariri. 7/tarjeta.
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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


