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Construção do Hospital São Luiz deve 
começar no primeiro semestre de 2021
Informação foi confi rmada pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Taiar, após videoconferência com executivos da 
Rede D́ Or nesta sexta-feira (21); novo hospital será construído na confl uência das avenidas Tiradentes e Paulo Faccini Pág. 4
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia As entidades representativas precisam conhecer de perto 

as necessidades umas das outras e de seus representados”, 
Silvio Alves, presidente ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar

+0,05%
101.521

+0,95%
R$ 5,60

+0,58%
R$ 6,63

Bolsonaro afirma que auxílio emergencial 
será estendido até dezembro
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Quase 100 mil consultas foram realizadas 
com reabertura das UBSs
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Menos de 5% dos testes Menos de 5% dos testes 
de covid-19 feitos no 3º de covid-19 feitos no 3º 
mutirão são positivosmutirão são positivos
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Casos de dengue apresentam 
queda de 95% neste ano
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NASA - O furacão Genevieve, na costa do Pacífico do México, é retratado da Estação Espacial Internacional

Brasil cria 131 mil postos 
formais de trabalho em julho

ACONTECE

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

tcher, e Emma Corrin, que dará vida à uma 
versão jovem da princesa Diana.

“Não tenho nem roupa para ver Emma 
Corrin e Gillian Anderson se juntarem a Oli-
via Colman pra quarta temporada de The 
Crown. Minha rainha volta dia 15 de novem-
bro”, brincou o perfil do serviço de strea-
ming na publicação. Lançada em 2016, a 
série tem um tom biográfico, mostrando 
episódios importantes do reinado de Eli-
zabeth II, incluindo polêmicas envolvendo 
a família real britânica e momentos impor-
tantes na história e política do Reino Unido. 

informais durante a pandemia do novo coronaví-
rus. Hoje, ele ressaltou que a população precisa 
começar a ter consciência de que, mesmo pror-
rogado, o benefício não será eterno.

“O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas 
ele custa R$ 50 bilhões por ano. Infelizmente, 
ele não pode ser definitivo, mas vamos con-
tinuar com ele, mesmo que com valores di-
ferentes, até que a economia realmente pos-
sa pegar no nosso País”, disse Bolsonaro no 
evento. “Vai até dezembro, só não sei qual vai 
ser o valor”, acrescentou.

A Netflix divulgou a data de lançamen-
to da 4ª temporada de The Crown, junto 
com um vídeo com cenas da produção. A 
nova temporada estreia no dia 15 de no-
vembro e irá apresentar dois novos per-
sonagens importantes: a princesa Diana 
e a ex-primeira-ministra do Reino Unido 
Margaret Thatcher. Boa parte do elenco 
da terceira temporada, que entrou na série 
após uma passagem de tempo e substitui-
ção dos atores originais, irá continuar na 
produção, com a adição das atrizes Gillian 
Anderson, que interpretará Margaret Tha-

A Caixa abrirá neste sábado (22), de 8h 
as 12h, 770 agências para atendimento aos 
beneficiários do auxílio emergencial e do sa-
que emergencial do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). As pessoas nas-
cidas de janeiro a junho poderão realizar o 
saque em espécie do auxílio emergencial. 
Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e 
março poderão sacar o FGTS Emergencial, 

Em visita ao Rio Grande do Norte, o presiden-
te Jair Bolsonaro voltou a dizer, nesta sexta-feira 
(21), que o auxílio emergencial será prorrogado 
até dezembro deste ano, mas ressaltou que o 
benefício não pode ser definitivo. Bolsonaro dis-
cursou durante cerimônia na cidade de Ipangua-
çu (RN). Como já fez anteriormente, ele deixou 
claro que as novas parcelas ainda não possuem 
valores definidos. Esta semana, Bolsonaro sina-
lizou que o valor deve ser um meio termo entre 
os R$ 200 defendidos pela equipe econômica 
e os atuais R$ 600 destinados a trabalhadores 

‘The Crown’: Netflix anuncia data de estreia da nova temporada

Caixa abrirá 770 agências neste sábado das 8h às 12h

Bolsonaro, sobre auxílio emergencial: Vai ser até dezembro; só não sei o valor

conforme calendário criado para evitar aglo-
merações em agências e unidades lotéricas.  

A relação de agências que estarão aber-
tas pode ser conferida em http://www.caixa.
gov.br/atendimento. O banco reforça que to-
das as pessoas que procurarem atendimento 
durante o funcionamento das agências serão 
atendidas e que não é preciso chegar antes 
do horário de abertura.

Depois de vários meses 
extinguindo postos de tra-
balho por causa da pande-
mia do novo coronavírus, o 
país voltou a criar empre-
gos formais em julho. Se-
gundo dados divulgados 
pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), da Secretaria 
de Trabalho do Ministério 
da Economia, 131.010 pos-
tos de trabalho com cartei-
ra assinada foram abertos 
no último mês. O indica-
dor mede a diferença entre 
contratações e demissões.  

Essa foi a primeira vez 
desde fevereiro em que o 
emprego formal cresceu. 
No acumulado do ano, no 
entanto, o mercado de tra-
balho continua sentindo o 
impacto da pandemia. De 
janeiro a julho, foram fe-
chadas 1.092.578 vagas, o 
pior resultado para os sete 
primeiros meses do ano 
desde o início da série his-
tórica, em 2010.

Na divisão por ramos de 
atividade, quatro dos cinco 
setores pesquisados cria-
ram empregos formais em 
julho. A estatística foi lide-
rada pela indústria, com a 
abertura de 53.590 postos. 
O indicador inclui a indús-

tria de transformação, de 
extração e de outros tipos.

Com 41.986 novos pos-
tos, a construção vem em 
segundo lugar, seguida 
pelo grupo comércio, re-
paração de serviços auto-
motores e de motocicletas, 
com 28.383 novas vagas. 
Em quarto lugar, vem o 
grupo que abrange agri-
cultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultu-
ra, com 23.027 postos.

O único setor a regis-
trar fechamento de pos-
tos de trabalho foi o de 
serviços, com a extinção 
de 15.948 postos.

Na indústria, o destaque 
positivo ficou com a indús-
tria de transformação, que 
contratou 53.068 trabalha-
dores a mais do que demi-
tiu. Em segundo lugar, ficou 
a indústria extrativa, que 
abriu 888 vagas.

Os serviços tiveram de-
sempenhos opostos con-
forme o ramo de atividade. 
O segmento de informação, 
comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administra-
tivas criou 22.208 postos. 
O setor de saúde huma-
na e serviços sociais abriu 
13.649 vagas.
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Cidade registra queda de 95% 
nos casos de dengue neste ano
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Embora a maior 
preocupação neste momento 
seja em relação ao combate ao 
coronavírus, é preciso não des-
cuidar do Aedes aegypti. Em 
Guarulhos foram confi rmados 
até o momento 277 casos de 
dengue. O número apresentou 
queda de 95,6% em relação a 
igual período do ano passado, 
quando foram confi rmados 
6.323 casos da doença. As in-
formações foram divulgadas 

nesta quinta-feira (20) pela Se-
cretaria da Saúde.

Segundo a pasta, neste 
ano nenhum caso de chi-
kungunya foi registrado. Em 
2019, foram três registros. Já 
o zika vírus, também trans-
mitido pelo Aedes aegypti, 
nos dois anos não teve casos 
contabilizados no município.

Mesmo assim, é impor-
tante que a população elimi-
ne os possíveis criadouros do 
mosquito.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ACE-Guarulhos se reúne com sindicatos 
patronal e de trabalhadores no comércio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente da 
ACE-Guarulhos, Silvio Alves, 
esteve reunido nesta quinta-
-feira (20), com o presidente 
do Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista), Regi-
naldo Sena, e o representante 
do Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados do Comér-
cio), o advogado Jorge Basce-
gas, para debater o cenário 
pós-pandêmico e seu refl exo 
nas convenções trabalhistas 
da categoria. O encontro acon-
teceu na sede do Sincomércio, 
no Centro de Guarulhos e 
teve também a presença do 
vice-presidente Jurídico da 
ACE, Alonso Álvares.

Segundo os dirigentes, o 
mundo do trabalho passa por 
transformações importantes. 
O velho modelo gerou um 
ambiente no qual o salário é 
baixo diante do resultado la-
boral insatisfatório e em ra-

zão disto, paga-se salário que 
se limita ao cumprimento da 
obrigação e não do resultado.

Com a proximidade da 
data-base da categoria para 
renovação das convenções 
coletivas de trabalho, as enti-
dades são unânimes em dizer 
que “salário gera obrigação e 
remuneração é o que gera re-

sultados”.
“As entidades representa-

tivas precisam conhecer de 
perto as necessidades umas 
das outras e de seus represen-
tados. Só assim poderemos 
criar instrumentos coletivos 
de trabalho que possam se 
aproximar da nova realidade”, 
afi rmou Silvio Alves.
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Mais de 3 mil testes de covid-19 são feitos em 3º mutirão
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE REDAÇÃO - ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE REDAÇÃO - 

A Secretaria da Saúde realizou 3.064 
testes rápidos de covid-19 nesta quinta 
e sexta-feira, dias 20 e 21, no mutirão 
de exames promovido no CEU Pimen-
tas. Do total de pessoas testadas, 147 
apresentaram resultado positivo para 
o novo coronavírus, o que corresponde 
a 4,8%. Segundo a pasta, foram realiza-
dos 1.684 testes nesta quinta-feira (20) 
com 67 positivos, e 1.380 nesta sexta-
-feira (21) com 80 positivos.

A iniciativa tem por objetivo testar 
as pessoas que já tiveram contato com 
pacientes infectados pelo novo coro-
navírus. Aqueles que apresentam re-
sultado positivo para coronavírus são 
encaminhados para acompanhamento 
na Unidade Básica de Saúde onde são 
cadastrados. 

Nos dias 27 e 28 será no CEU Presi-
dente Dutra, situado no final da rua Ma-
ria de Paula Motta. Para fazer o teste no 
mutirão não é necessário agendamento 
prévio, basta levar documento de iden-
tidade e cartão do SUS. 

Segundo balanço divulgado nes-
ta sexta-feira (21), a cidade contabiliza 
19.515 casos confirmados de coronaví-
rus, sendo 17.883 recuperados e 1.197 
óbitos confirmados, além de seis em in-
vestigação. A taxa de cura permaneceu 
em 91% e a de letalidade em 6,13%. Já 
as taxas de ocupação de leitos de UTI 
foi de 59,4% e de leitos de enfermaria 
de 46,9%. No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-GRU), um paciente 
teve alta nesta data e 25 permanecem 
internados, sendo 10 em UTIs, 14 nas 
enfermarias e um em observação.

Quase 100 mil consultas foram realizadas 
com reabertura das UBSs no município
ROSANA IBANEZ - DIRETORA ROSANA IBANEZ - DIRETORA 

DE REDAÇÃO - DE REDAÇÃO - Um total de 
98.548 consultas médicas 
foram realizadas nas 69 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Guarulhos desde 
a reabertura no dia 27 de 
julho. As novas consultas 
foram suspensas em mar-
ço, início da pandemia do 
coronavírus, exceto casos 
de urgência e emergência.

Além das UBSs, tam-
bém voltaram os atendi-
mentos os quatro Centros 
de Especialidades Médicas 
de Guarulhos (Cemeg) e os 
cinco Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps). 

Segundo a Secretaria 
da Saúde, pelo Programa 
Saúde Agora até o final de 
semana passado foram re-
alizadas 747 consultas mé-
dicas. Neste sábado (22), as 
UBS Marcos Freire e Nova 
Cidade funcionarão pelo 

programa oferecendo con-
sultas médicas e exames 
para pacientes que agen-
daram previamente, bem 
como atenderão demanda 
espontânea para atualiza-
ção de cadastros e dispen-
sação de medicamentos nas 
farmácias.

Além disso, neste sábado 
(22) o Dia D de Mobilização 
Nacional contra o Saram-
po estarão abertas todas as 
UBSs e também o Ambu-
latório da Criança (Centro) 
vão abrir das 8h às 17h. 

A meta é vacinar indis-
criminadamente todas as 
pessoas de 30 a 49 anos, 
mesmo que já tenham to-
mado as doses anterior-
mente, e seletivamente a 
população de seis meses 
até 29 anos, ou seja, me-
diante avaliação da cartei-
rinha para colocar em dia o 
esquema vacinal. 

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

Obras do Hospital São Luiz devem começar 
no primeiro semestre de 2021 em Guarulhos

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - A Rede D´Or con-
firmou nesta sexta-feira (21) 
a construção do Hospital São 
Luiz, em Guarulhos, no primei-
ro semestre de 2021. A infor-
mação foi confirmada à Folha Folha 
MetropolitanaMetropolitana pelo secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 
Jorge Taiar, que, ao lado do pre-
feito Guti, participou de uma 

videoconferência com executi-
vos da rede hospitalar.

“Eles optaram por elabo-
rar um novo projeto dividin-
do a obra em fases para acele-
rar a construção na cidade. A 
nova proposta deve ser apre-
sentada ainda neste ano para 
ser aprovada pela prefeitura”, 
explicou Taiar.

O anúncio da construção 

foi feito em março do ano 
passado. O novo hospital 
será construído na confluên-
cia das avenidas Tiradentes e 
Paulo Faccini e contará com 
investimento da ordem de R$ 
455 milhões, com expectati-
va de 50 mil metros quadra-
dos de área construída. 

A Rede D´Or prevê gera-
ção de 3 mil empregos diretos 
durante a fase de construção 
e outros 2,6 mil a partir da 
inauguração na operação da 
unidade hospitalar. Na época, 
o prazo de entrega seria de 30 
meses. Com a mudança no 
projeto, Taiar acredita que esse 
prazo poderá ser menor.

Além de Taiar e do prefei-
to, participaram da telecon-
ferência o vice-presidente de 
Operações da Rede D’Or, Ro-
drigo Gavina e o diretor exe-
cutivo de expansão, Roberto 
Nardi Albanese.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Você irá se mostrar uma pessoa com muito mais 
energia do que o habitual, podendo realizar coisas ainda 
melhores.

TOURO: Não pode apresentar uma condição de medo, é 
necessário que você se coloque como alguém de grande 
coragem. 

GÊMEOS: Você estará de forma sublime, com mais ener-
gia e disposto a realizar coisas novas, isso será laureado 
com as suas ações mais fi rmes. 

CÂNCER: Com muitos sentimentos acontecendo dentro 
do seu coração, poderá fi car um pouco mais confuso, 
porém fortifi cado também. 

LEÃO: Quem você tanto ama estará mais acessível para 
você, e as tuas atitudes demonstrarão se poderá conse-
guir chegar aonde tanto deseja. 

VIRGEM: O que vem acontecendo no cosmos, tende a 
se virar no sentido de lhe ajudar a seguir em frente com 
muita qualidade. 

LIBRA: Algumas forças irão colaborar com você em 
momentos extremamente complicados, então é bom que 
baixe a guarda de vez em quando. 

ESCORPIÃO: Poderá vir a ter algumas difi culdades para 
intentar alcançar o controle sobre situações bem mais 
incertas nesta fase. 

SAGITÁRIO: Muitas coisas serão necessárias para que 
você possa evoluir como pessoa, principalmente fazer um 
exercício regular de pensamentos positivos. 

CAPRICÓRNIO: O que você vinha cultivando será agora o 
grande motor da sua vida para conseguir fugir dos piores 
problemas na sua vida.

AQUÁRIO: Dentro dos teus sentimentos residirão alguns 
elementos de grande importância para encontrar forças e 
um modo de esquivar-se de situações maquiavélicas. 

PEIXES: As difi culdades que você vem enfrentando serão 
muito maiores nesta sua jornada, principalmente por 
mostrar sentimentos mais apaixonados. 

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

Precisa-se

IMÓVEIS

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

VDO. TERRENO
Jd. P. Dutra  05x25, 2 
cômodos e Escritura R$ 120 
mil só a vista 98204-3992 
whats
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.

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
PERFECT RACING
Admite-se Preparador e 
Pintor de Autos  F.: 2600-
7853

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649
APTO. COND. ÚNICO
2 dorms.,+ dep.  1wc. vaga 
pra moto lazer completo. 
185 mil aceita fi nanc. F.: 
94249-5706
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
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

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

ANUNCIE AQUI   97380-7685

Sítios e Chácaras

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

ANUNCIE AQUI   
97380-7685

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(abrev.)
Peça do
arado

Sílaba de
"erguer"
Formiga,
em inglês

Lá
Imposto

de Renda
(sigla)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Roupa
muito
velha
(fig.)

501, em
romanos

Duas
vitaminas

Raimundo
Correia,
poeta

brasileiro

Falta de
ocupação
Que ficou
isolado

Porém;
todavia

Marte, em
inglês

Enfeite de
toalhas de
mesa (pl.)

Cardápio
Comer

com apeti-
te e gosto

A coruja,
em

relação
ao rato

Ermas

"(?) do Barulho",
antigo humorístico

da Record, com
Castrinho

3/ant — fez — mad. 4/eixo — mars. 5/relha. 6/capilé — encrua. 8/bordados.
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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


