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Guarulhos é a não capital que 
mais vacina contra a covid-19
Até as 12h desta terça (9) a Prefeitura de Guarulhos havia administrado 2.003.932 doses de vacina contra a covid-19, 
sendo 1.048.937 da primeira aplicação, 850.525 da segunda, 67.087 da dose adicional e 37.383 da única Pág. 4
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Paulistão 2022 coloca 
Santos e Bragantino 

na mesma chave

Guarulhense de 14 
anos conquista a Sul 
Americana de Tênis
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Cotações Selic (ano)
7,75% R$  1.100

Salário Mínimo
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Disque-Denúncia Não tenho dúvidas que nessa COP26, o Brasil era 

para ter sido o grande líder, mas essa liderança será 
reconhecida em breve - Giordano, senador (MDB)EuroBovespa Dólar

+0,72%
105.535

-0,83%
R$ 5,49

-0,81%
R$ 6,37

Prefeitura antecipa a primeira parcela do 13o aos servidores Pág. 4

Cerca de 3 mil servidores já receberam antecipadamente a 1a parcela do 13º ao longo do ano por requererem o pagamento nas férias
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Senador Giordano vê 
protagonismo do Brasil 
ao participar da COP26
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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AÇÃO - Oficina de horta vertical gratuita ensina a cultivar alimentos em pequenos espaços 

Primeira fase do vestibular da Unicamp 
tem a menor abstenção em oito anos

ACONTECE

FOTO: THOMAZ MAROSTEGAN/UNICAMP

a quantidade de habitantes e o engajamento 
no aplicativo Km Solidário. O regulamento da 
competição está no link https://tinyurl.com/
EspacoUrbano.

A ação Recicla com Km Solidário é um 
dos eixos de atuação do projeto Recicla Cida-
de, que visa a integrar atividades esportivas a 
ações ambientais. Para mais informações aces-
se https://linktr.ee/ongespacourbano ou entre 
em contato pela página da ONG Espaço Urba-
no nas redes sociais: @ongespacourbano.

Conforme a Polícia Civil de Caratinga, que 
também investiga o acidente, um dos moto-
res caiu em uma área de mata, provavelmente 
após se chocar com cabos de uma linha de 
transmissão de energia da Companhia Ener-
gética de Minas Gerais (Cemig). Um pedaço 
de cabo estava enrolado na hélice do avião.  
O outro motor estava submerso nas águas 
da cachoeira existente no local da queda. Os 
equipamentos foram recuperados por uma 
empresa de guincho contratada pela PEC Táxi 
Aéreo, proprietária do avião.

Guarulhos e as demais cidades do Alto 
Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vascon-
celos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa 
Isabel e Suzano) participam da competição 
intermunicipal “Recicla com Km Solidário”, 
que vai premiar com uma estação de recicla-
gem ou prêmio equivalente na área ambien-
tal o município que mais se movimentar até 
o dia 12 de dezembro. A contabilização será 
feita considerando a proporcionalidade entre 

O mês de outubro fechou com o litro da 
gasolina custando R$ 6,447, em média, um 
aumento de 40% se comparado ao mes-
mo período de 2020 e de 3% em relação a 
setembro, segundo o Índice de Preços Ti-
cket Log (IPTL). Ao comparar o valor com 
o último período de baixa, registrado no 
mês de abril deste ano, quando a gasoli-
na estava custando R$ 5,699 nos postos, a 
alta chega a 13% Com média de R$ 5,449, 
o preço do etanol também não recuou, e 

Os motores do avião que caiu em Caratin-
ga (MG), no último dia 5, causando a morte 
de cinco pessoas, entre elas a cantora serta-
neja Marília Mendonça, serão analisados em 
uma empresa especializada de Sorocaba, ci-
dade do interior de São Paulo. Já a fuselagem 
do bimotor foi embarcada nesta terça-feira, 
9, para o Rio de Janeiro. As análises fazem 
parte da perícia que o Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Ce-
nipa) realiza nos destroços para identificar as 
causas do acidente.

Recicla com Km Solidário mobiliza Guarulhos e cidades do Alto Tietê 

Gasolina ficou 40% mais cara em outubro ante igual mês de 2020

Motores do avião passarão por perícia no interior de SP

continua 19% mais caro em relação a abril.
“Estamos chegando ao final do ano 

com o preço dos combustíveis pesando 
cada vez mais no bolso do consumidor. 
Com o reajuste médio de 7%, anunciado 
recentemente para a gasolina no repasse 
às refinarias, novos reflexos estão por vir 
nas primeiras semanas de novembro”, afir-
ma Douglas Pina, coordenadora de Merca-
do Urbano da Edenred Brasil, responsável 
pela pesquisa.

A primeira fase do 
Vestibular Unicamp 2022 
(Universidade Estadual de 
Campinas), realizada no 
domingo (7), teve a menor 
abstenção dos últimos oito 
anos com o percentual de 
7,7%. Dos 62.398 inscritos, 
compareceram 58.425 can-
didatos. O exame foi aplica-
do em 36 cidades do país e 
abordou temas atuais, prio-
rizando a contextualização 
e a leitura. O gabarito oficial 
será disponibilizado pela 
Comissão Permanente para 
os Vestibulares (Comvest) 
nesta quarta-feira ( 10).

De acordo com o coor-
denador da Comvest, pro-
fessor José Alves de Freitas 
Neto, um dos motivos para 
a baixa abstenção pode ser 
a confiança dos estudantes 
em realizar o vestibular. 

Devido ao contexto de 
pandemia, foram feitas 
adequações na prova, que 
passou a ter 72 questões ao 
invés de 90. O tempo para 
a realização do exame tam-
bém foi ampliado em uma 
hora. “Tudo transcorreu 
muito bem. Podemos dizer 
que realizar um vestibular 
como este é uma forma de 

renovar a esperança na uni-
versidade”, disse Neto.

Segundo a Comvest, a 
prova da primeira fase foi 
composta de 72 questões 
de múltipla escolha, de Lín-
gua Portuguesa e Literatu-
ras de Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geo-
grafia, Física, Química, Bio-
logia e Inglês.

“As questões aborda-
ram temas relevantes para 
o debate social pela ótica 
de diferentes disciplinas. 
Memória indígena, refúgio, 
preço da gasolina, vacinas, 
fake news e biomas foram 
alguns dos temas. São te-
máticas que são abordadas 
na escola, mas tentamos 
ligar essas temáticas a de-
mandas sociais concretas”, 
afirmou a coordenadora 
acadêmica da Comvest, 
Márcia Rodrigues de Souza.

A segunda fase será re-
alizada nos dias 9 e 10 de 
janeiro de 2022. As provas 
de Habilidades Específicas 
para os cursos de Arqui-
tetura e Urbanismo, Artes 
Cênicas, Artes Visuais e 
Dança serão feitas de 13 a 
15 de janeiro de 2022, em 
Campinas.
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Sorteio do Paulistão 2022 coloca Santos 
e o Red Bull Bragantino na mesma chave
DA REDAÇÃO - A Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
realizou nesta terça-feira o 
sorteio dos grupos do Cam-
peonato Paulista de 2022. O 
Estadual tem início previs-
to para 26 de janeiro e será 
encerrado em 3 de abril. A 
competição completa 120 
anos com mudanças no 
modelo de transmissão e 
acordos que contemplam 
exibições em mais de uma 
plataforma. Record, YouTu-
be, HBO Max e Estádio TNT 
Sports vão transmitir os jo-
gos do campeonato no ano 
que vem.

O Corinthians foi sorte-
ado no Grupo A, com Inter 
de Limeira, Guarani e Água 
Santa. O São Paulo caiu no 
B, que também tem Fer-
roviária, Novorizontino e 
São Bernardo, o Palmeiras 
integra o C, com Mirassol, 

Ituano e Botafogo. O time 
alviverde, depois de seis 
temporadas seguidas, não 
caiu na mesma chave do No-
vorizontino. O Santos está 
no D, onde também estão 
Red Bull Bragantino, Pon-
te Preta e Santo André. Os 
times que estão na mesma 
chave não se enfrentam.

O Paulistão foi lançado 
oficialmente após o conse-
lho técnico com os 16 times 
participantes e o sorteio que 
definiu as chaves na sede da 
FPF, na zona oeste de São 
Paulo. O evento, que come-
çou com uma hora de atra-
sado, foi apresentado por 
Sabrina Sato, apresentadora 
da Record, e o influenciador 
digital Fred, do canal Desem-
pedidos.

Luan, jovem volante do 
São Paulo, Weverton, goleiro 
do Palmeiras, Carlos Miguel, 

goleiro do Corinthians, e Lu-
cas Braga, atacante do San-
tos, foram os responsáveis 
por sortearem os grupos.

O São Paulo é o atual cam-
peão e busca seu 23º título. O 
Corinthians é o maior ganha-
dor, com 30 taças. O Palmei-
ras, vice na última tempora-
da, aparece logo atrás, com 
23 troféus. O Santos ganhou 
o torneio 22 vezes.

O formato de disputa con-
tinua o mesmo. A primeira 
fase terá 12 todas, e os times 
de um grupo enfrentam to-
dos os demais das outras 
chaves. Os dois melhores 
de cada grupo avançam às 
quartas de final, disputada 
em jogo único, bem como a 
semifinal. Apenas a decisão 
será realizada em partidas de 
ida e volta. Primeira compe-
tição de futebol realizada no 
Brasil, o Paulistão teve sua 
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Confira os grupos do Paulistão 2022
GRUPO A: Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água 
Santa
GRUPO B: São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São 
Bernardo
GRUPO C: Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo
GRUPO D: Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e San-
to André

primeira edição disputada 
em 1902.

A bola do Paulistão 2022 
será a S11Ecoknit, um mode-
lo ecológico. Ela é produzida 
com elementos como tecido 
reciclável de quatro garrafas 

pet e meia e fio biodegradá-
vel. Essa bola também estará 
presente em outros seis esta-
duais. As tecnologias utiliza-
das foram discutidas em um 
convite do comitê de desen-
volvimento técnico da Fifa.
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Prefeitura antecipa a 1ª parcela do 13º e 
injeta quase R$ 37 milhões na economia

Guarulhos é a cidade não capital 
que mais vacinou contra a covid

Restam 400 vagas para castração gratuita de cães e gatos no DPAN

Idosos dos CCIs e ILPIs recebem orientações online sobre a prevenção de tipos de golpes

DA REDAÇÃO - Com 21 dias de 
antecedência em relação ao 
prazo estipulado por lei, a Pre-
feitura de Guarulhos realiza 
nesta terça-feira (9) o paga-
mento da primeira parcela do 
13º salário dos servidores pú-

DA REDAÇÃO - Até as 12h desta 
terça-feira (9) a Prefeitura de 
Guarulhos havia administrado 
2.003.932 doses de vacina con-
tra a covid-19, sendo 1.048.937 
da primeira aplicação, 850.525 
da segunda, 67.087 da dose adi-
cional e 37.383 da única. Com 
isso, Guarulhos é a cidade que 
mais vacinou contra a doença 
depois da capital paulista. Os 
dados são do Vacinômetro do 
Governo do Estado.

A população guarulhense 
elegível maior de 18 anos é de 
1.020.581 pessoas, sendo que 
86,4% está com o esquema va-
cinal completo, ou seja, com a 
primeira e a segunda dose ou 
com a dose única em dia. A 
meta da cobertura vacinal es-
tabelecida pelo Ministério da 
Saúde é de 90% do público-al-
vo, por isso a Secretaria da Saú-
de tem reforçado a importância 
dos guarulhenses se atentarem 
ao cartão de vacinação para 
não perderem a data da segun-
da dose, já que os intervalos 
das vacinas Pfizer e AstraZe-
neca foram antecipados e que, 
até o momento, a cidade regis-
tra 159.092 faltosos da segunda 
aplicação.

O intervalo entre a primeira 
e a segunda dose da vacina Pfi-
zer para maiores de 18 anos é o 
mesmo que o da Coronavac, 21 
dias. Já o da AstraZeneca e o da 
Pfizer para adolescentes de 12 a 
17 anos é de 56 dias. Portanto, 
todos os munícipes que recebe-
ram a primeira dose de Coro-
navac ou de Pfizer (18+) antes 
do dia 19 de outubro, e os que 
tomaram a primeira dose da 
AstraZeneca ou da Pfizer (12 a 

17 anos) antes do dia 14 de se-
tembro já podem se dirigir até 
a UBS mais próxima para com-
pletar o esquema vacinal.

O imunizante Coronavac 
só está disponível nas seguin-
tes UBS: Tranquilidade, Flor 
da Montanha, Cecap, Ponte 
Grande, Palmira, Continental, 
Recreio São Jorge, Primavera, 
Cidade Martins, Jovaia, Harol-
do Veloso, Marinópolis, Ponte 
Alta, Nova Bonsucesso, Marcos 
Freire, Piratininga, Jurema, Ui-
rapuru e Cummins.

Para se vacinar basta apre-
sentar cartão de vacinação, 
documento com foto e compro-
vante de endereço. Além desses 
documentos, trabalhadores da 
saúde devem levar comprovan-
te de vínculo empregatício na 
área da saúde (original e cópia), 
imunossuprimidos de alto grau 
devem apresentar documento 
(original e cópia) que comprove 
o grau e menores de 18 anos 
têm de levar o Termo de Assen-
timento disponível nos locais 
de vacinação ou em bit.ly/du-
vidasvacinagru, assinado pelos 
pais ou responsáveis.

blicos municipais. Ao todo, R$ 
36,8 milhões serão repassados 
aos 17.887 mil funcionários. 

“Mesmo com todas as di-
ficuldades financeiras que 
a gestão enfrenta, sempre 
priorizamos os pagamen-

tos ao nosso funcionalismo. 
Com a liberação da primeira 
parcela, também promove-
mos um importante inves-
timento na economia local”, 
afirmou o prefeito Guti.

Cerca de 3 mil servidores 
já receberam antecipadamen-
te a primeira parcela do 13º 
ao longo do ano por reque-
rerem o pagamento no mês 
das férias. Os aposentados 
do Ipref (Instituto de Previ-
dência dos Funcionários Pú-
blicos Municipais de Guaru-
lhos), também por iniciativa 
do prefeito Guti, já receberam 
a primeira parcela no mês de 
julho, a exemplo do que ocor-
re com o INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social).

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA 

A presidente do LAR DA IRMÃ CELESTE, entidade beneficente de assistência social, 
sita na Av. Dr. Timóteo Penteado, nº 3035, Torres Tibagi, Guarulhos, SP, CEP 07061-
001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.987.815/0001-38, em conformidade com os 
artigos  22 e 25, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, de acordo com o vigente Código 
Civil Brasileiro, registrado sob nº 0475296 no 3º Oficial de Registro de Títulos e Do-
cumentos e Civil de Pessoa Jurídica, em 28/01/2004, convoca seus associados para 
a Assembléia Geral que se realizará no dia 20/11/2021, na sede da entidade, às 10 
horas em primeira chamada, ou às 11 horas em segunda chamada, para a seguinte 
ordem do dia:
ELEIÇÃO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA O TRIÊNIO 2022 A 2024
Este Edital também ficará afixado em lugar público de costume na sede da entidade.
Guarulhos, 08 de novembro de 2021.

CELESTE FERNANDES RISSO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA REDAÇÃO - O Departa-
mento de Proteção Animal 
(DPAN) de Guarulhos ofere-
ce 400 vagas remanescentes 
da campanha de novembro 
de castração gratuita de cães 
e gatos. No total, na última 
sexta-feira (5) foram abertas 

DA REDAÇÃO - Um grupo de 70 
usuários das unidades Santa 
Mena e Gopoúva do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) e 
de Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (ILPIs) 
conveniadas à Prefeitura de 
Guarulhos participou nesta ter-
ça-feira (9) de uma palestra on-
line sobre prevenção a golpes. 
A iniciativa da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência 

1.250 vagas para cirurgias de 
esterilização, sendo que des-
sas 850 já foram preenchidas. 

Para inscrever o pet, o 
tutor deve acessar o link ht-
tps://bit.ly/3mUWk4h. As 
cirurgias serão realizadas du-
rante novembro na clínica do 

DPAN, no Bonsucesso (rua 
Santa Cruz do Descalvado, 
420). A cada mês podem ser 
agendados até dois animais 
por CPF. Os tutores contem-
plados recebem via e-mail 
todas as orientações relativas 
ao procedimento.

Adoção
De segunda a sexta-feira, 

das 8h às 16h, o DPAN recebe 
interessados em adotar cães 
e gatos. A visita precisa ser 
agendada por e-mail (dpan@
guarulhos.sp.gov.br) ou pelo 
WhatsApp (11) 96786-5024.

Conheça alguns animai-
zinhos à espera de adoção 
em www.dpan.guarulhos.
sp.gov.br/.

Social integra o projeto Arte e 
Prosa, cujo objetivo é levar se-
manalmente aos assistidos pe-
los equipamentos municipais 
conhecimento e informação 
sobre diversos temas por meio 
de palestras, aulas, arte e bate-
-papo. 
Durante 50 minutos, o delega-
do seccional de Guarulhos, José 
Aparecido Sanches Severo, e 
o titular da Delegacia do Ido-

so, Geraldo Martim Maracajá, 
abordaram o tema, já que os 
golpes são recorrentes princi-
palmente entre as pessoas aci-
ma de 60 anos.

Entre os aspectos tratados 
na palestra estiveram tipos de 
golpes pela internet (pix, car-
tões de crédito, entre outros), 
pelo telefone, em agências ban-
cárias, como se precaver e pro-
ceder para evitá-los.
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Guarulhense é campeão do torneio da Confederação Sul Americana de Tênis

MARIA MENEZES - O guaru-
lhense Marcco Iannoni, de 
14 anos, foi campeão do 
torneio Bahia Juniors Cup, 
na categoria com pontos no 
ranking Sul-Americano da 
Confederação Sul-America-
na de Tênis (COSAT), que 
aconteceu na última sexta-

-feira (06) em Salvador. Para 
chegar à final, Iannoni ven-
ceu cinco jogos na categoria 
simples, jogando sozinho, 
e quatro na dupla, com o 
baiano Guilherme Barral 
Costa, também conquistan-
do medalha.

Foi aos quatro anos de 
idade que Iannoni começou 
a praticar o esporte; na épo-
ca, como uma brincadeira. 
O atleta conta que o inte-
resse pelo tênis veio através 
de seu pai. “Eu via o meu 
pai jogar e comecei a brin-
car com ele e a fazer aulas, 
mas só por lazer e hobby. A 
minha paixão mesmo era o 
futebol, até que eu percebi 
que tinha mais afinidade 
com o tênis”, explicou. 

Aos 10 anos, Iannoni en-
trou para o Centro de For-
mação de Tenistas (CFT) e 
os treinamentos começaram 
a ser levados com seriedade. 
Daí em diante, começou a 
se dedicar totalmente ao es-

porte e às competições. Para 
chegar ao torneio Sul-Ameri-
cano, o atleta conta que trei-
nou todos os dias por três 
horas e, apesar da pande-
mia, continuou participando 
de campeonatos, ainda que 
inferiores ao disputado na 
semana passada, para man-
ter o nível de competição. 

Além do título Sul-Ame-
ricano da Cosat, o atleta já 
ganhou dois títulos brasilei-
ros, aos quais participavam 
tenistas do país inteiro, 
além de torneios da federa-
ção do nível estadual de São 
Paulo. 

Iannoni conta que seu 
objetivo principal no espor-
te é se tornar top 100 do 
mundo no ranking mundial 
da Associação de Tenistas 
Profissionais (ATP) e nun-
ca parar de jogar tênis “Eu 
vou ser um grande tenista, 
se tudo der certo e se Deus 
quiser. Trabalhar dia a dia 
muito duro, com muita con-

FOTO: THIAGO PARMALAT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Senhor Presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Guarulhos – SINCOMÉRCIO 
GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, artigos 13, 20, 21, convoca todas as empresas 
do comércio varejista de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel 
associadas e em dia com as contribuições estatutárias, para 
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se na Rua Caraguatatuba, 17, Vila Rachid – Guarulhos 
- SP, CEP. 07012-090, no dia 16 de Novembro de 2021. As 
08h00min com a presença estatutária e as 09h00min com 
qualquer numero dos presentes: com a seguinte pauta: 

a) Discussão e Deliberação sobre a Convenção Coletiva de 
Consumo. Com base no artigo 107 do Código de Defesa 
do Consumidor. 

 
Guarulhos, 10 de Novembro de 2021 

Reginaldo Araujo Sena
Presidente

Sindicato do Comercio Varejista de GuarulhosRua Caraguatatuba, 121 – Vila Rachid – Guarulhos – CEP 07012-090
Tel. 2414-2194 – sindfeira.grs@terra.com.br

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de 
Guarulhos, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os Associados deste Sindicato em gozo de 
seus direitos sindicais para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 29 de novembro 
de 2021, às 9h, na Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, 
Guarulhos, em primeira convocação com a presença da 
maioria dos associados ou uma hora após, em segunda 
convocação, com qualquer número de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte. 

ORDEM DO DIA:
1 - Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para 
2022. 
2 - Aprovação do Valor da Contribuição Confederativa.
3 - Aprovação do Valor da Mensalidade Associativa.
4 - Outros Assuntos.
Guarulhos, 09 de novembro de 2021

 HELIO MASSAAKI TERUIA - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

fiança e dedicação ao espor-
te”, disse. Além disso, conta 
como se sentiu ao  receber 
os títulos do torneio Bahia 
Juniors Cup. “Eu fiquei 
muito feliz e me senti re-
compensado pelo trabalho 
de foco, luta e paixão pelo 
esporte, trabalhando duro, 

dando meu 100% e me en-
tregando 100% ao esporte. 
Isso foi muito importante. 
É muito gratificante, eu me 
sinto orgulhoso pela con-
quista e seguirei firme na 
prática e no dia a dia para 
que venham mais resulta-
dos como esse”, concluiu.

O torneio
O campeonato, realizado entre os dias 31 de outubro 

e 06 de novembro, aconteceu no Clube Bahiano de Tênis, 
em Salvador, na Bahia, e contém classificatórias da Sul-
-América inteira. Ao se classificarem e encerrarem o ano 
em top 6, os tenistas ganham gratuitamente a passagem 
para competir no Giro Europeu, que são torneios interna-
cionais da Federação Internacional de Tênis, (ITF – sigla 
para o nome inglês International Tennis Federation). 

Nele, 32 atletas que possuem ranking entram na chave 
principal, enquanto outros 32 disputam o qualifying. Des-
ses, apenas seis são classificados para a chave principal do 
torneio. Se classificam os atletas que vencerem as quar-
tas de finais e avançarem para a semifinal. Nomes como 
Guga, Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, 
além de outras grandes estrelas do tênis brasileiro já par-
ticiparam deste torneio.
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FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

Senador Giordano participa 
das discussões sobre o meio 
ambiente do Brasil na COP26 
DA REDAÇÃO - Em entrevista exclusiva 
à Folha Metropolitana diretamente 
de Glasgow, na Escócia, no final da 
tarde desta terça-feira (9), horário de 
Brasília, onde participa da COP26, 
que reúne milhares de representan-
tes de quase 200 países até a próxima 
sexta-feira (12), com a responsabilida-
de de impor novas metas contra as 
mudanças climáticas, o senador Ale-
xandre Luiz Giordano (MDB) falou 
do protagonismo do Brasil na gestão 
ambiental mundial que precisa, em 
sua opinião, ser reconhecida por ou-
tros países.

“Não tenho dúvidas que nessa 
COP26, o Brasil era para ter sido o 
grande líder, mas essa liderança será 
reconhecida em breve. Vejo isso pela 
atuação do Congresso Nacional e do 
próprio Executivo, por meio do mi-
nistro do Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, que foi fantástica nesta confe-
rência mundial”, observou.

O Brasil e vários outros países 
apoiaram proteger as florestas e re-
duzir o desmatamento e degradação 
do uso do solo até 2030. 

Ao retornar para o Brasil, esta se-
mana, o senador Giordano disse que 

lutará para criar leis ou emendas que 
favoreçam às empresas que dimi-
nuam a emissão de carbono e que 
façam a logística reversa na indús-
tria. “Temos obrigação de incentivar 
essas empresas que contribuam com 
o meio ambiente, que façam o ciclo 
reverso, pois está em jogo a vida de 
cada ser humano desse planeta”, ob-
servou.

Em sua participação na COP26, o 
parlamentar participou de vários fó-
runs, com destaque para os que dis-
cutiram os resíduos sólidos e o fim 
do metano nos aterros sanitários, a 
coleta seletiva de materiais reciclá-
veis e a redução do metano (CH4) nas 
fezes e arrotos dos bois.

Giordano, representando o presi-
dente do Senado brasileiro, também 
esteve no evento paralelo que envol-
veu a Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) e a Ademe 
(Agência da Transição Ecológica, do 
Governo da França), onde foi apresen-
tado o Acordo Ambiental São Paulo, 
com as explanações de 14 “casos de 
sucesso” do programa, com resulta-
dos concretos de descarbonização.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco
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ÁRIES: Assumirá com tranquilidade as responsabilidades 
que forem impostas neste seu dia. Traçando um caminho 
para vitória receberá do astro rei toda a ajuda necessária.

TOURO: Permita a energia solar vir diretamente a você 
para que intensamente fortaleça seu coração. Para conse-
guir bons resultados profissionais precisará agir.

GÊMEOS: Os números irão ser seus amigos neste 
momento, algumas coisas irão convergir de maneira mais 
positiva, assim será, por exemplo, com a sua saúde.

CÂNCER: Tenha bastante paciência para chegar aonde 
você tanto quer, caso você consiga se aproximar de 
alguém do signo de Libra.

LEÃO: Ainda que sofra com alterações no tempo, você 
sentirá uma grande e forte necessidade de dar manuten-
ção em determinadas coisas. 

VIRGEM: Mostrará agora o quanto pode ser firme e 
conectada com a coisa que você mais gosta, o planeta 
Mercúrio e o planeta Marte serão grandes amigos. 

LIBRA: Responsabilidades que estão complicadas para 
você, serão postergadas para um outro momento. Você irá 
se transformar em alguém mais aberto a novas ideias. 

ESCORPIÃO: Tente curtir as oportunidades que se apresentam. 
No planeta Urano a sua felicidade ficará cada vez mais ativa du-
rante este dia, porém as coisas ruins podem lhe afetar também.

SAGITÁRIO: Já o planeta Plutão, contudo virá na sua dire-
ção para que você possa evoluir ainda mais, principalmente 
naquilo que tange o mundo material, ou seja, o dinheiro.

CAPRICÓRNIO: O seu jeito e admiração por determinadas 
coisas fará com que você se torne cada vez mais dependente 
da matéria passando por cima daquilo que você tanto precisa.

AQUÁRIO: Você irá falar mais do que deveria neste gran-
de momento para evoluir. O Ar ajudará você para ficar 
ainda mais inteligente. 

PEIXES: Tente evitar ser tão curioso e ficar mexendo nas 
coisas dos outros. O elemento ar irá influenciar de forma 
positiva. Propostas ligadas à empregos tendem a surgir.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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FICAVACEU
MANILHAC
PTAPAR

LIDERFILA
AIIN

DIAT
S

EDOSOGURI
AHAUAV

ASSOMBRAÇ
ÃO

FERIADOS

O católico
que não
perde a
missa

A ilha do
último bai-
le impe-
rial (RJ)

Objetivo 
ausente na
entidade 

filantrópica

Negrinho
peralta do
Folclore

brasileiro 

Quadro 
de avisos
feito com
cortiça

Leslie
Nielsen,

ator cômi-
co (EUA)

Imigrantes
fronteiri-
ços do Al-
to Paraná

Código do 
Canadá no
endereço 
da internet

Sistema
(?), con-
junto de
estradas

Área
observada
pelo as-
trônomo

(?)-Qaeda,
grupo ter-
rorista de
Bin Laden

Organiza-
ção em

frente ao
caixa

O capitão,
para time
esportivo 

Alimento
vendido
no pet
shop

"O Meu (?)",
composi-

ção de Chi-
co Buarque

Diz-se do 
cabelo bem

tratado

Sally Field,
atriz de
"Duas

Semanas"

Associa-
ção Brasi-

leira de
Imprensa

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

Entidade
comum

em filmes
de terror

25 de
dezembro

e 1º de
janeiro

Generosa
"O (?)",

telenovela
de Glória 

Perez com
Murilo
Benício
(2002)

Moradora
da oca
Sapato,

em inglês

Advogado trapaceiro
Evento esportivo qua-
drienal disputado por

atletas deficientes

Conjunto 
de músicas
do cantor

Rato, em
inglês

Substân-
cia extraí-
da da alga

Permane-
cia num

lugar

Peça de
emenda
da cana-
lização

hidráulica

Unidade de venda 
de meias

Ilustração do livro 
de geometria

Negra Li,
cantora
Roceiro
(bras.)

Basta!

Deus, em
italiano

2/ad. 3/dio — rat. 4/ágar — shoe. 5/pegas. 7/manilha. 11/brasiguaios.

Relax

Saúde

PRISCILA E AMIGA 
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom Clima 
, Med Tour. F.: 98122-5695

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Aluga-se

CASA COND.  
BOM CLIMA 
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - 
a geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.
ALUGA-SE CASA 
1 dorm, sal, coz, WC, lav., 
s/ gar.Centro - Gru - F.:  
2408-5194
KITNET CENTRO GRU. 
R$ 900,00 Incluso 
Condominio. F.:  99912-
0368.

Vende-se

APTO MACEDO 
2 Dorms.,  Fone 98166-
3211. Direto com o 
proprietário

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo

ANUNCIE AQUI ANUNCIE AQUI 

99515 - 447099515 - 4470

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco

EMPREGOS

Precisa-se

ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO 
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 380 - 
Guarulhos - SP  F.: 94791-
0016 ou 2463-2948

ALUGO APTO MAIA 
2 Dorms., c/ armários R$ 
2.900,00 Incluso  Cond. + 
IPTU. F.:  99912-0368.
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mulHER
até 16h

SÁBADO

cumbuca

individual  37 ,90

R u a T a p a j o s , 5 6 - G u a r u l h o s - S P r e s e r v a s  1 1  9 3 0 0 6 - 0 3 0 0 

CHOPP
300ml

até 17h

R$

 4,90

13Novstart 12h

PISTA 2 SERTANEJO

DJ THIAGO

PISTA 1 SAMBA

DJ STEPANOV

N A D A P O R A C A S O


