
Sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2019 Ano 48 Nº 515

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTO: DIVULGAÇÃO

Shopping Bonsucesso 
tem oficinas de 

brigadeiro e massinha

FO
TO

: N
A

SA

‘Gigantesco salto para a 
humanidade’, conquista 

da Lua completa 50 anos

Variedades Pág. 8



|    Sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2019 www.fmetropolitana.com.br



Sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2019 Ano 48 Nº 515

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Temos muitas dificuldades, mas continuamos com um único 
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Já disse aqui que não con-
segui substituir a leitura diária 
dos jornais impressos pelo 
que sai nas telas do compu-
tador e dos celulares. Numa 
redação composta por mais 
de vinte jornalistas na Rede 
Brasil de TV, onde trabalho 
atualmente, somos dois que 
não dispensam esses jornais. 
Eu e o velho companheiro e 
amigo Nei Gonçalves Dias. 
Os demais não têm o menor 
interesse. E imagino que, to-
dos eles, nos considerem os 
dinossauros do lugar. E com 
uma certa razão. Nei já beira 
os oitenta anos. E eu já passei 
dos setenta.

Há um bom tempo, essa 
nova geração vem dispen-
sando as palavras impressas 
no papel. Prefere seus celula-
res acompanhando os aplica-
tivos que mostram nas telas 
as notícias pingadas durante 
o dia. Mas não posso, mais do 
que isso - não consigo, admi-
tir que jornal impresso já era. 
Afinal, venho mantendo essa 
coluna diária aqui na Folha já 
há alguns meses, o que me 
proporciona imenso prazer. E, 
quero acreditar, sempre tem 
alguém que gosta de acom-
panhar o que vai escrito aqui.

Gosto de falar das coisas 
de minha cidade, mesmo 
que, vez por outra, me arris-
que a divagar sobre assuntos 
vindos um pouco mais de 
longe. E continuo achando 
que a palavra impressa no 
papel tem significado mais 
forte. E a palavra-chave é cre-
dibilidade. Nesse particular 
tenho quase certeza de que 

muita gente está comigo. 
Nos jornais impressos men-
te-se menos que nas mídias 
digitais. Certo?

 
As bancas e a “Casa de Papel”
Guarulhos, há alguns 

anos, chegou, pelo menos 
em suas ruas centrais, a ter 
uma banca de jornais a cada 
esquina. Se não em cada es-
quina, pelo menos em dis-
tâncias possíveis de se che-
gar caminhando e comprar 
um jornal ou revista. Elas 
ficaram raras.

Hoje as bancas podem 
ser contadas nos dedos da 
mão. Na Praça Getúlio Var-
gas há uma. Outra na João 
Gonçalves, ao lado da Câ-
mara de Vereadores. E mais 
não há. A que existia na Ti-
móteo Penteado, junto aos 
estúdios da TV Guarulhos, 
não mais existe. Em toda 
Vila Galvão, ouvi que há 
uma banca próxima ao Lago 
dos Patos. Vou checar.

Pra quem se liga ainda na 
leitura de jornais e revistas, 
os periódicos que circulam 
neste final de semana trarão 
reportagens sobre a série da 
Netflix agora na terceira tem-
porada: “La Casa de Papel”.

O assunto estava lá, na 
Folha de S. Paulo de ontem, 
entre os artigos batendo na 
Lava Jato e no Juiz Sérgio 
Moro. A série espanhola fez 
sucesso nas duas tempora-
das e volta com tudo. Imagi-
no que, nos novos episódios, 
os bons bandidos continuem 
ricos e bem-sucedidos. Conti-
nuarei torcendo por eles.

ça a ganhar vida e a receber as peças doadas, 
criando uma verdadeira “Loja do Bem”. A 
iniciativa torna o ato de doar ainda mais per-
ceptível e todos os produtos expostos serão 
entregues ao Fundo Social do município.

Para participar, basta separar peças de 
roupas limpas e em bom estado, comparecer 
ao Concierge do Parque Shopping Maia, loca-
lizado no piso 1, próximo ao Outback, e fazer a 
doação. Ao longo do dia os produtos poderão 
ser encontrados na vitrine contêiner do Cabi-
de Solidário, que estará posicionada no piso 2, 
entre a Lojas Renner e o Café do Ponto.

como tema o brigadeiro, um dos doces mais 
famosos do país. Nesse dia, a criançada pode 
aproveitar a aula para aprender a moldar e 
enfeitar o quitute, além de se deliciar com a 
iguaria. A segunda oficina será realizada na 
próxima semana, no dia 28/07, e oferece uma 
sessão de brincadeira com massinha, uma das 
atividades mais amadas pelas crianças atual-
mente.  As oficinas acontecem em um espaço 
especial montado no corredor da loja Marisa, 
das 14h às 20h.

segunda-feira a sábado, das 12h às 22h, e aos 
domingos e feriados das 14h às 20h. As ativi-
dades são destinadas a crianças de 5 a 12 anos, 
com um tempo de permanência de aproxima-
damente 60 minutos. É obrigatória a presença 
dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos 
no local até o término da sessão. Entre as ati-
vidades estão pintura criativa em tecido com 
tinta atóxica (específica para crianças) e mode-
lagem de biscuit (tipo de massa de modelar).

A época mais fria do ano chegou e a busca 
por casacos e roupas de frio também. Pensan-
do nos guarulhenses que não têm recursos 
para adquirir novas peças de roupa, o Parque 
Shopping Maia criou a Cabide Solidário, cam-
panha que visa arrecadar doações de roupas 
para o Fundo Solidário de Guarulhos. A ação 
apresenta uma intervenção inédita na cidade 
e fica disponível até agosto. Ela consiste em 
criar uma vitrine vazia, onde serão pendura-
dos cabides sem nenhuma peça de roupa. Ao 
longo do dia, no entanto, enquanto o empre-
endimento arrecada doações, o espaço come-

Os moradores de Guarulhos que estão em 
busca de atividades para as férias das crianças 
já podem comemorar. A partir de domingo 
(21), o Shopping Bonsucesso recebe a ação Fé-
rias Bonsucesso, que oferece oficinas infantis 
para animar o mês dos pequenos moradores 
da região. A atividade promete movimentar os 
corredores do empreendimento durante dois 
domingos de julho e é totalmente gratuita.  

A ação conta com duas oficinas especiais, 
a primeira acontece no domingo (21) e tem 

As crianças que estiverem passeando 
acompanhadas dos pais no Internacional 
Shopping têm uma diversão a mais desde o 
último dia 15. A Prefeitura de Guarulhos, em 
parceria com o grupo Gazit Brasil, adminis-
trador do centro de compras, inaugurou um 
espaço gratuito destinado a incentivar o lado 
criativo dos pequenos.

O local funcionará no primeiro piso, em 
frente à loja da Feira da Economia Solidária, de 

Campanha recebe doações para instituição guarulhense 

Oficinas de brigadeiro e massinha animam programação de férias

Prefeitura abre oficina infantil de artesanato em parceria com shopping
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Licitação de reforma do Thomeozão é publicada
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A licitação 
que prevê uma reforma es-
trutural, como na parte elé-
trica e hidráulica do Ginásio 
Poliesportivo Paschoal Tho-
meo, popularmente conheci-
do como Thomeozão, foi pu-
blicada nesta sexta-feira (19) 
no Diário Oficial. A abertura 
dos envelopes deve aconte-
cer no dia 23 de agosto, na 
Secretaria da Fazenda. 

Apesar disso, não há pra-
zo para que a reforma seja 
concluída. “É difícil falar em 
conclusão de obras, estamos 
falando de algo que não de-
pende só da prefeitura, mas 
também das empresas e da 
Caixa Econômica Federal. Va-
mos trabalhar para entregar 
o quanto antes”, explicou Ro-
gério Hamam, secretário de 
Esportes, em entrevista exclu-
siva à Folha Metropolitana.  

Esse é primeiro passo 
para a retirada do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB), que é, tam-

bém, uma das medidas para 
realização da promessa do se-
cretário da pasta em sua ges-
tão, que se iniciou neste ano. 
“Eu não tenho dúvida que vai 
acontecer, realmente o giná-
sio vai ser palco de grandes 
eventos”, afirmou. 

A licitação tinha sido pro-

metida para o mês passado, 
porém, isso não aconteceu 
devido à necessidade de atu-
alizar o projeto da obra, de 
acordo com a prefeitura. A 
necessidade surgiu da publi-
cação de uma nova tabela de 
referência utilizada em edi-
tais de obras públicas.

Em Guarulhos, acidente de trânsito 
mata quase um jovem por semana
LUCY TAMBORINO - Pessoas 
com idade entre 18 e 29 
representaram 40% das 
vítimas fatais decorrentes 
de acidentes de trânsito 
neste primeiro semestre 
em Guarulhos. Em média, 
pelo menos uma pessoa 
morreu com esse perfil a 
cada oito dias na cidade. 
Os dados foram divulga-
dos na sexta-feira (19) pelo 
Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de 
São Paulo (Infosiga-SP).  

De acordo com o le-
vantamento, de todo os 
55 óbitos por acidente de 
trânsito em Guarulhos 
neste ano, 21 vítimas fo-
ram pessoas nesta faixa 
etária. Já em 2018 dos 73 
óbitos no semestre, 26 
pessoas tinham este per-

fil – representando 36% 
do total.

Mesmo com os índices 
negativos para essa faixa 
etária, nos dados gerais a 
queda de acidentes fatais 
foi de 36%. No total, 44 
pessoas que morreram 
nestas ocorrências são do 
sexo masculino - repre-
sentando 80% de todos 
os registros e onze são do 
sexo feminino (20%). As 
vítimas fatais foram em 
sua maioria os condutores 
representando 42%, se-
guidos dos pedestres que 
somaram 35% e dos pas-
sageiros 18%. Já em todo 
o estado de São Paulo, o 
número de vítimas fatais 
diminuiu. Até o mês pas-
sado 2.593 pessoas morre-
ram, em 2018 o número 
foi de 2.645 – 2% a menos.
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Força-tarefa já tapou quase 33 mil buracos
FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

FOTO: MÁRCIO LINO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Em nova par-
cial divulgada pela Proguaru 
(Progresso e Desenvolvimen-
to de Guarulhos S/A), a Ope-
ração Tapa-Buracos executou 

até o dia 18 de julho, 32.736 
manutenções. A ação é uma 
realização da prefeitura, por 
meio das equipes da Progua-
ru e Sabesp/Saae.

As equipes estão atuan-
do por toda a cidade. Neste 
momento, os trabalhos estão 
sendo priorizados nos bairros 
do Lavras, Jardim Fortaleza, 
Jardim Bananal, Jardim São 
João, Tanque Grande, Taboão, 
Bom Clima, Recreio São Jor-
ge, Parque Primavera e Parque 
Mikail. “Estamos fazendo algu-
mas manutenções em buracos 
na Cidade Satélite, Pimentas e 
área central. No Parque Cecap 
ainda não entramos por conta 
das obras que a Sabesp tem 
realizado no bairro”, informou 
Bruno Gersósimo, assessor es-
pecial da presidência, responsá-
vel pela operação. Rua no bairro Santa Emília é liberada 

para trafego após cinco meses
Projeto de reaproveitamento das sobras 
de feiras livres passa por reformulação

MAYARA NASCIMENTO - A rua 
Belarmino Antônio García, no 
bairro Santa Emília, foi libera-
da para o trânsito de veículos 
na quinta-feira (18). A via esta-
va fechada desde o dia 06 de 
fevereiro após as fortes chuvas 
causarem uma erosão. As obras 
iniciaram imediatamente a 
partir do ocorrido e foram rea-
lizadas pela Proguaru em con-
junto com a empresa DAC, que 
funciona no mesmo endereço.

A conclusão dos trabalhos 
demorou pouco mais de cinco 
meses devido às fortes chuvas 

LUCY TAMBORINO - Ao contrário 
do ano passado, quando os res-
tos de pelo menos duas feiras 
livres eram armazenados e rea-
proveitados pela prefeitura, este 
ano a destinação dos itens é in-
certa e fica a cargo dos feirantes. 
Isso porque a Secretaria de Ser-
viços Públicos interrompeu o 
projeto para uma reformulação. 

A medida no ano passado 
foi lançada nos primeiros dias 
de julho. Nela, os feirantes 
eram orientados a acondicio-
narem as frutas e hortaliças 
que seriam descartadas em 
recipientes cedidos pelo gover-
no. Os itens serviam com uma 
ferramenta da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social que aproveitava as cas-
cas e talos de frutas e verduras, 
aumentando o valor nutritivo 

que ocorreram na cidade duran-
te o período. A Proguaru movi-
mentou mais de 250 caminhões 
basculantes de terra, entre remo-
ção e reaterro. A empresa DAC 
deverá finalizar nos próximos 
dias o muro e a calçada do local 
atingido pelo desabamento.

Na época, o afundamento 
do asfalto interrompeu o abas-
tecimento de água de cerca de 
30 mil pessoas dos bairros Jar-
dins São Domingos, Santa Lí-
dia, Paraiso, Dona Meri (parte), 
Acácio, Beirute e Condomínio 
Portal do Acácio.

(fonte de fibras) dos alimentos 
e encaminhava para os Res-
taurantes Populares, Casas de 
Acolhimento para moradores 
de rua e famílias em situação 
de vulnerabilidade. 

As sobras dos itens ainda 
eram destinadas a complemen-
tação da alimentação dos ani-
mais do Zoológico de Guaru-

lhos. Nem os resíduos orgânicos 
eram descartados, foram desti-
nados para a compostagem. No 
projeto, inicialmente, haviam 
sido comtempladas as feiras li-
vres da rua Marcolina Moreira, 
na Vila Moreira, que ocorria 
às terças-feiras e a da rua Neu-
za Luongo, no Jardim Rosa de 
França, às quartas-feiras. 

Avenidas do Pimentas e Presidente 
Dutra recebem revitalização viária
DA REDAÇÃO - As avenidas José 
Miguel Ackel, no bairro do 
Pimentas, e Dona Carmela 
Dutra, no Jardim Presidente 
Dutra, receberam, em todas as 
suas extensões, novas sinaliza-
ções viárias horizontais, verti-
cais e de lombadas. O trabalho 
foi realizado pela prefeitura.

A José Miguel Ackel teve 
cinco lombadas completamen-
te revitalizadas na madrugada 
desta sexta-feira (19). A obra foi 
realizada pela equipe noturna 
de implantação da Secretaria 

de Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU). Anterior-
mente, a avenida havia recebi-
do sinalização horizontal com 
faixas duplas, zebrado de con-
tenção de veículos e faixa para 
travessia de pedestres. Já a ave-
nida Dona Carmela Dutra, que 
foi totalmente recapeada no 
mês passado, também recebeu 
sinalização vertical e horizon-
tal, o mesmo ocorrendo com 
a rua Amélia Rodrigues, uma 
antiga reivindicação dos mora-
dores daquela região.

Quase 11 mil alunos são atendidos por transporte municipal fornecido pela prefeitura 
LUCY TAMBORINO - Cerca de 10,7 mil estudantes da rede municipal de ensino são atendidos pelo transporte fretado gratuito. A iniciativa pretende facilitar o acesso à 
educação, garantir a presença dos alunos em sala de aula e diminuir a evasão escolar. O atendimento pelo programa de Transporte Escolar Gratuito obedece a critérios 
como o de maior distância medida, a partir de dois quilômetros, entre residência e escola. E, de acordo com a prefeitura, o grau de dificuldade de o aluno chegar até 
a unidade escolar também é levado em consideração.

Para reforçar a frota, Guarulhos ainda recebeu neste ano três novos ônibus escolares. Os veículos foram cedidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por meio do programa “Caminho da Escola”.  Criado em 2007, pelo Governo Federal, a medida pretende renovar a frota de veículos escolares, 
garantido a segurança e qualidade do transporte. Os novos veículos recebidos são do modelo Ônibus Urbano Escolar Acessível (Onurea), que possuem piso alto, 30 
lugares cada, ar-condicionado e dispositivo para transposição de fronteira do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque dos estudantes com defi-
ciência ou mobilidade reduzida.  O equipamento realiza o deslocamento de poltronas do salão de passageiros no exterior do veículo, ao nível do piso interno, com a 
segurança exigida pela legislação pertinente.
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Furto de cabo deixou 11 mil 
guarulhenses sem água neste ano

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O constante 
furto de cabos nas redes do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) de Guarulhos 
já foi responsável por preju-
dicar, neste ano, a distribui-
ção de 13 milhões de litros 
- que poderiam ser usados 
pela população caso o furto 
não tivesse acontecido. Ao 
todo 11 mil moradores foram 
prejudicados com essa ação. 

O levantamento faz par-
te de dados fornecidos pela 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), que começou 
a administrar o serviço este 
ano. Ainda de acordo com a 
companhia, os bairros mais 
afetados, devido a este tipo 
de crime, foram Cidade Mar-
tins, Pimentas e Bananal. 

O número ainda aponta 
uma alta, já que no mesmo 
período do ano passado, 10 

mil pessoas foram prejudi-
cadas – mil a mais que este 
ano. Entre os bairros que so-
freram com o problema no 
primeiro semestre do ano 
passado estão o Jardim Jacy. 
A região ainda, já havia re-
gistrado, sozinha, quatro 
ocorrências do tipo. Algu-
mas haviam ocorrido em um 
intervalo de menos de uma 
semana.

O valor total empenhado 
para reparar a rede este ano 
não foi informado pela Sa-
besp, porém, no ano passado, 
somente uma ocorrência gerou 
prejuízo de R$ 4,5 mil. O valor 
foi estimado por uma equipe 
técnica levando em conside-
ração custos entre o período 
das 8h às 14h, entre materiais, 
equipe de manutenção elétri-
ca, soldagem e serralheria.

Qualidade do ar na cidade
é considerada moderada
LUCY TAMBORINO - A qualidade 
do ar em Guarulhos foi con-
siderada moderada, segundo 
melhor índice na escala que 
tem indicadores como “boa” 
até “muito ruim”. A informa-
ção consta em um recorte do 
relatório anual de qualidade 
do ar da Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo 
(Cetesb). A cidade possui duas 
estações de medição: Paço 
Municipal e Pimentas. 

Isso significa dizer que a 
qualidade ainda não é ideal, 
mas não causa grandes trans-
tornos para população de acor-
do com Maria Lúcia Guardani, 
gerente da Divisão de Qualida-
de do Ar da companhia. “Quan-
do tem algum poluente no ar 
é nocivo, mas poucas pessoas 
vão sentir sintomas. Nesta con-
dição, só quem já tem algum 
problema, pode sentir algum 
incômodo”, explicou. 

Nas partículas inaláveis 

mais grossas, a estação do Paço 
Municipal, saiu de 32 micro-
gramas/metro cúbico (µg/m3) 
em 2017, para 28 µg/m3.  O 
maior número foi observado 
no Pimentas que registrou 40 
µg/m3 em 2018. Em 2017 a 
medição na área não foi reali-
zada. Os índices ainda estão 
dentro do recomendável. 

Apesar disso, nas partí-
culas inaláveis finas a cidade 
apresentou um cenário preo-
cupante – com índices acima 
do recomendável. A estação do 
Pimentas registrou 21 µg/m3, 
quando o limite é 20 µg/m3. Já 
na do Paço o número caiu para 
17 µg/m3. 

Outros gases medidos no 
relatório são o monóxido de 
carbono (CO), dióxido de en-
xofre (SO2) e Ozônio (O3). Este 
último é o mais preocupante já 
que em pelo menos um dia ul-
trapassou os limites na estação 
do Paço Municipal.
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       Jovens e adultos fora da idade escolar 
que desejam retomar os estudos ainda 
podem se inscrever para as aulas do segundo 
semestre na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da rede 
estadual de São Paulo.  O ciclo referente 
ao Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com 
duração de quatro semestres, é aberto a 
estudantes com idade mínima de 15 anos. 
Já o Ensino Médio (1ª a 3ª série) é voltado 
a candidatos acima de 18 anos e pode ser 
concluído em três semestres. Atualmente a 
rede estadual de São Paulo possui 190 mil 
alunos de EJA matriculados em 1.100 escolas 
de todo o estado de São Paulo. O cadastro 
pode ser feito em qualquer escola da rede, 
mas é necessário estar atento, pois a unidade 
em que ocorrerão as aulas pode ser outra. 

       O 2° Fórum e o Plano de Direitos Humanos 
de Guarulhos foram abordados em reunião 
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), nesta 
terça-feira (16). Os assuntos também foram 
debatidos nos conselhos municipais do Idoso 
e da Assistência Social, com a participação 
de representantes da Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH). Nos três conselhos, a equipe 
da Pasta convidou conselheiros e entidades 
para participarem da organização do fórum e 
apresentou as seis etapas de elaboração do 
Plano de Direitos Humanos, que acontecerão até 
março de 2020, prazo final para a formulação 
do projeto. As próximas etapas do plano incluem 
diagnóstico, mobilização social, prognóstico, 
sistematização da minuta, consulta pública e 
evento solene de lançamento de sua versão final.

ANOTE

Qualquer fã do Cartola F.C. sabe 
que aqui no Brasil, favorito é 
quem joga em casa

Após errar todos os classifica-
dos à semifinal, Bruno Vicari virou 
meme na internet e foi o assunto 
do dia na última quinta-feira, após 
os confrontos da Copa do Brasil. O 
apresentador do Bate-Bola da ESPN 
foi trabalhar com um saco na cabe-
ça, e optou por levar na brincadei-
ra a “vergonha” de ter conseguido 
100% de erros em sua previsão.

Vicari cravou Flamengo, Pal-
meiras, Bahia e Atlético-MG na se-

mifinal, deu Athletico-PR, Interna-
cional, Grêmio e Cruzeiro. Tirando 
o palpite arriscado de que o Bahia 
eliminaria o favorito Grêmio, a ver-
dade é que cada vez mais os con-
frontos por aqui são equilibrados e 
está cada dia mais difícil ganhar na 
Loteria esportiva.

Dois confrontos claramente não 
tinham favoritos. Cruzeiro x Atléti-
co-MG, por se tratar de um clássico 
regional, e Palmeiras x Internacio-
nal, pela tradição e qualidade das 
equipes. O Flamengo realmente 
tinha algum favoritismo contra 

o Furacão, muito mais pela grana 
investida na montagem do elenco 
do que pelo futebol apresentado 
dentro de campo. Tanto é verdade 
que dois desses confrontos foram 
decididos na disputa por pênaltis e 
o Galo fez 2 x 0 e perdeu boas opor-
tunidades de igualar o 0 x 3 sofrido 
para o rival no primeiro jogo.

Grêmio x Bahia era o “mais fá-
cil” de acertar. Um gigante do fu-
tebol brasileiro, maior campeão do 
torneio e que vem assustando em 
todos os campeonatos que parti-
cipam nos últimos anos, contra o 
Bahia, que fez bons jogos mas não 
consegue ser regular. Nessa Vicari 
arriscou e acabou errando.

Qualquer fã do Cartola F.C. 
sabe que aqui no Brasil, favorito 
é quem joga em casa, ainda assim, 
temos que prestar atenção nos sus-
pensos e lesionados e na capacida-
de do adversário de segurar uma 
retranca. Quem arriscaria que o 
Fluminense, que perdeu do Goiás 
jogando em casa na estreia do Bra-
sileirão, poderia bater o Grêmio lá 
no Sul, como foi no 5x4 dos cario-
cas na terceira rodada? Ou a vitó-
ria da Chapecoense sobre o Cruzei-
ro jogando em Minas Gerais? Um 
bom jogo será Bahia x Cruzeiro, na 
Fonte Nova. Alguém arrisca uma 
aposta na raposa?

O futebol brasileiro está equili-
brado como nunca e nem sempre as 
equipes que estão na parte de baixo 
da tabela são inferiores ao top 5.

Nessa rodada temos dois clás-
sicos regionais e ainda um Corin-
thians x Flamengo. Jogos em que 
qualquer placar é arriscado. Quer 
tirar a prova? Mande um e-mail 
com os palpites dos 10 jogos da 
próxima rodada do Brasileirão e 
vamos ver quantos você acerta.

O favoritismo 
acabou

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

Cristal Imóveis
Guarulhos

CRECI J-31524

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

(11) 2441-1035 / 2441-1053

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR

WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

LocaçãoVendas
CASA TERREA –
JD PARAVENTI

2 Dorm. – Sala -Cozinha 
 Lavanderia -Wc – 2 Vagas

TERRENO - 10x25 
R$ 450.000,00

CASA ANTIGA– 
JD PARAVENTI

2 Dorm.  – Sala  -Cozinha –
 Lavanderia -Wc – 2 Vagas.

R$ 320.000,00

CASA – 
JD PARAVENTI

2 Dorm.– Sala – Cozinha
 Wc – Lavanderia - 1 Vaga 

R$ 370.000,00

APTº - CIDADE MAIA
2 Dorm.– Sala – Cozinha

Wc– Área Serv. - 
1 Vaga Cob.

 R$ 135.000,00

APTº - MACEDO 
1 Dorm. – Sala – Cozinha

Banheiro– Área Serv. 
 1 Vaga

R$ 190.000,00

TERRENO –
 STª CLARA

5X25 Em Declive 
C/ Escritura Registrada

R$ 180.000,00

SALA –

 JD. PINHAL

C/ 50 m2 -  Banheiro

R$ 1.100,00 

 SALÃO – 

JD. PINHAL 

C/ 45 m2 -  2 Banheiros

R$ 1.800,00 

SOBRADO – 
PQ. CONTINENTAL  I

3 Dorm. – Sendo 1 suite - 
Sala – Cozinha - Lavande-
ria. - 2 Banheiro -  2 Vagas

R$ 1.600,00

CASA – 
JD. PINHAL  

 2 Dorm.-  Sala – Cozinha
Área Serv.-  Banheiro 

 R$ 1.000,00 

APTOº – MACEDO
2 Dorm. – Sala – Cozinha
Área Serv.  - Banheiro –
 1 Vaga - R$ 1.000,00 C/ 

Cond e IPTU Inclusos.

 APTOº – GOPOUVA
2 Dorm. – Sala – Cozinha 
Área Serv.  - Banheiro –
 1 Vaga R$ 1.700,00  -  

Mobiliado

CASA – 
JD. PARAVENTI

1 Dorm.-  Sala - Cozinha 
Área Serv. -  Banheiro 

 R$ 600,00

 CASA –
 SANTA CECÍLIA  

2 Dorm.-  Sala – Cozinha
Banheiro - Área Serv. 

 R$ 800,00

APTOº – MACEDO
1 Dorm. – Sala – Coz. 

Banheiro -  Área Serv. – 
1 Vaga - R$ 1.000,00  
Cond. /IPTU Inclusos

APTº - 
JD. PARAVENTI

1 Dorm.- Sala – Cozinha
Área Serv. - Banheiro- 

1 Vaga 
R$ 800,00 S/ Cond.

APTº – JD. PARAVENTI
2 Dorm. -  Sala – Coz. 

Planejada - Área Serv. - 
Banheiro – 1 Vaga

R$ 1.000,00 

 CASA – JD.  PINHAL
3 Dorm. – S/ 1 Suite - Sala  
- Cozinha - 2 Banheiro – 

Área Serv. - 1 Vagas
R$ 1.400,00
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Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

Após título da Liga Paulista, Guarulhense 
se prepara para o segundo semestre
FOTO: RONALDO BARRETO

FOTO: LUCAS CANOSA

LUCAS CANOSA - As férias 
estão acabando! O Gua-
rulhense retorna aos 
trabalhos após um perí-
odo de duas semanas de 
descanso. No primeiro 
semestre, atuando em 
16 categorias diferentes 
dentro do futsal, o clube 
se sagrou campeão da 
Liga Paulista sub-11.

Dono do maior núme-
ro de atletas dentro da 
cidade, o Galo se arrisca 
novamente no Campe-
onato Estadual de Me-
nores, o quarto de sua 
história, além de Liga 
Paulista, do Campeona-
to Paulista de Iniciantes, 
do Estadual Feminino, 

Guarulhense prepara escolinha 
de futebol de campo
LUCAS CANOSA - Já consoli-
dado no mundo do esporte, 
sobretudo no futsal e com 
mais de 600 atletas ativos, o 
Atlético Guarulhense prepa-
ra o lançamento da escola de 
futebol de campo, a ser inau-
gurada na segunda metade 
do mês de agosto, com duas 
sedes dentro da cidade: no 
Macedo e na Ponte Grande.

A intenção é seguir os 
passos das aulas de futsal, 
que hoje conta com 110 alu-
nos nas aulas às segundas 
e quartas-feiras na Vila Au-
gusta. O professor Toninho 
Oliveira, que revelou o ata-
cante Henrique Dourado e 
trabalhou em cinco Copas 
São Paulo de Futebol Júnior, 
será coordenador da catego-
ria no Galo.

Toninho chegou ao Gua-
rulhense no início de 2018 
com o projeto de encabeçar 
o futebol de campo no clube 
e se anima com a realização. 
“Foi uma promessa do Car-
linhos há quase dois anos, 
que agora se realiza. Já ini-
ciamos o futebol feminino 
e, enfim vamos trabalhar 
com os meninos na escoli-

nha. Tenho certeza que será 
um grande sucesso e nada 
impede que algum atleta do 
futsal trabalhe comigo no 
campo. Pelo contrário, é até 
melhor”, afirmou.

O experiente treinador, 
que também aplicará trei-
nos nas turmas formadas, 
falou sobre o trabalho a lon-
go prazo. “Desta escolinha e 
dos núcleos paralelos, for-
maremos equipes para dis-
putar boas competições. De-
pois que ganharmos corpo, 
poderemos jogar os campe-
onatos da Federação Paulis-
ta, assim como aconteceu 
no salão, que hoje disputa e 
ganha torneios importantes 
com frequência”, disse.

As aulas, inclusive as es-
pecíficas para goleiros, que 
terão um treinador exclusi-
vo, serão realizadas no cam-
po do A. D. Ponte Grande, 
também conhecido como 
Neblina, às terças e quintas 
e às quartas na A. A. Ma-
cedo, sempre no período 
noturno. Os interessados 
devem entrar em contato 
através do Whatsapp (11) 9 
9835-1144.

Liga Ponto de Encontro e 
Copa da Juventude.

Presidente do Guaru-
lhense, Carlos Alberto 
Fernandes, o Carlinhos, 
se diz contente com o 
crescimento do projeto. 
“Começamos há qua-
tro anos com 12 atletas. 
Hoje são centenas de 
jovens, adultos e idosos 
dentro da cidade. Temos 
muitas dificuldades, mas 
continuamos com um 
único propósito que é fa-
zer bem ao esporte e aos 
praticantes”, pontuou.

Treinador das catego-
rias sub-16 e sub-18 no 
futsal do Atlético e atual 
vice-campeão estadual 

pelo Tricolor de Guaru-
lhos, Tony Santana reve-
lou o que espera do se-
gundo semestre. “Temos 
boas equipes e vamos 
trabalhar muito forte 
para trazer mais um tro-
féu para nossa galeria. 
Retornamos aos treinos 
e minha expectativa é 
grande tendo em vista a 
vontade dos garotos e a 
motivação de todos nós”, 
concluiu.

Os jogos oficiais retor-
nam no próximo sábado, 
27, quando, a partir das 
14h, as equipes femini-
nas do Galo enfrentam 
Taubaté, no Ginásio CEU 
Cumbica.
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ÁRIES: A sua zona de conforto estará comprometida 
neste momento. Entretanto a gigante anã irá colaborar 
para reverter essa situação. 

TOURO: As vitórias que estás buscando encontram-se 
em Vênus. O mundo material lhe afetará fortemente de 
forma negativa.

GÊMEOS: Será um dia bastante ameno, sem transfor-
mações significativas em todos os aspetos da sua vida. 
Aproveite o momento.

CÂNCER: Tenha mais convicção nas suas ações. Cuidado 
com decisões que podem influenciar diretamente em 
seus relacionamentos.

LEÃO: Perderá um pouco de seu garbo e sua elegância, 
toda a pompa e elegância que carregava estará em 
baixa. Precisará rever as suas atitudes.
 
VIRGEM: Passará uma imagem de pessoa arrogante 
com opiniões maçantes e posições autoritárias.  Mercúrio 
constituirá a sua capacidade de modificar-se.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

FC
LUIZAP

OSSI
LENTO

RAV
GESSOARI
ARLOCAL
DAPA

DMMI
FORÇASDEPA

Z

JOI
ATREOÇ

LPROLEÕ
RITMIC

ACAS
E

MRASSOLA
PAISEBN
ITAMERIT

I

CORPOING
A

FORAST
EIROS

A

(?) viário,
tipo de
rodovia
circular

Empresa 
fictícia dos
"Looney
Tunes"

Almofada,
em inglês

Órgão
emissor
do título

de eleitor

Fenômeno 
acústico

do cânion

Soma pa-
ga ao se

associar a
um clube

(?)
Luciani: o
Papa João

Paulo I

Frase-
tema de
um obra
literária

"(?) é o
melhor

remédio'' 
(dito)

São João
de (?),

município 
fluminense

Vagem 
de polpa

doce
(bras.)

Regina 
(?), atriz
Ver, em
inglês

2.001, em
romanos
Comando
de micros

Seus vestígios são examinados
pelos arqueólogos (pl.)

Contrastar Doença prevenida pe-
la vacina tríplice viral

Descen-
dência
Veículo
agrícola

Pedra, 
em tupi

A música
africana,
por seu 

traço mais
marcante
Genitores

Estran-
geiros

"(?) de
Baile",
livro de 

Guimarães
Rosa

Devasta

"Sereia" 
amazônica

Divindade
egípcia Nações

Material
de talas 

usadas em
fraturas

Papel dos
capacetes
azuis da
ONU em
regiões 
confla-
gradas

Roteiro
(abrev.)

(?) Aguiar,
repórter 

Lançou em
2009 o CD
"Bons Ven-
tos Sempre
Chegam"

Melhoria na
infraestrutura carioca 

que adveio da 
Rio-2016

A agência que organiza enterros

Ausenta-se Regional

Reserva biológica situada 
148 km a oeste de Fernando 

de Noronha

3/itá — pad — see. 4/acme — ingá. 6/meriti. 7/rítmica.

LIBRA: É necessário que você distinga as coisas que são 
prioridades daquelas que são mais frívolas, ou seja, de 
pouca importância.

ESCORPIÃO: Excessos de raiva podem atrapalhar o 
andamento do dia. Tudo isso porque há uma atividade 
sombria no satélite terrestre, a Lua.

SAGITÁRIO: Sentirá algumas perdas durante o desenvol-
vimento deste dia, momentos de dubiedade ocorrerão e 
com isso terá dificuldades para ter novas ideias.

CAPRICÓRNIO: Separar o joio do trigo é a sua principal 
tarefa para este dia. Com essas barreiras você acabará 
desenvolvendo melhor o seu raciocínio lógico.

AQUÁRIO: Deve ter um posicionamento menos 
condescendente, ou seja, mais firme no que tange ao 
comportamento dos colegas e as suas opiniões. 

PEIXES: Caso aplique um pouco mais de ação do que 
reflexão, você terá uma maior produtividade neste dia, 
principalmente no que diz respeito a área financeira.

HORÓSCOPO

FOTO: NASA

MAYARA NASCIMENTO - Em 20 de 
julho de 1969 a nave Apollo 11 
pousou na Lua. O mundo pa-
rou para acompanhar a missão 
histórica, que foi transmitida ao 
vivo pela televisão. A imagem 
do astronauta Neil Armstrong 
fincando a bandeira dos Esta-
dos Unidos em solo lunático 
circula até hoje, causando en-
cantamento e polêmica. Em 
comemoração aos 50 anos des-
te momento marcante, o plane-
tário do Parque Ibirapuera e o 
do Parque do Carmo realizam 
programação especial.

O planetário do Ibirapuera 
realiza a homenagem intitulada 
“Lua à Vista: 50 anos do primei-
ro passo”, onde uma tecnologia 
de realidade virtual ambienta os 
visitantes dentro do foguete Sa-
turno V, que levou Armstrong 
e os astronautas Edwin “Buzz” 
Aldrin e Michael Collins.

A abertura acontece no sá-
bado (20), às 13h, e possui ses-
sões até às 20h. A mostra ficará 
em cartaz até o dia 29 de julho. 
Além da atividade, observações 
da Lua com telescópios e ses-
sões acompanhadas de profes-
sores da área completam a pro-
gramação do final de semana.

Planetários de SP realizam atividades em 
comemoração aos 50 anos do homem na Lua

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Próximos passos
Junto com a comemoração, o dia também conta com o início 

de uma contagem regressiva para a próxima missão. A Nasa tem 
planos de voltar a colocar uma pessoa na Lua daqui quatro anos 
- a primeira mulher e um outro homem. Nenhum ser humano 
pisa na Lua desde 1972, quando ocorreu a última missão Apollo, 
há 17 anos. Depois daquele feito, somente ocorreram missões 
não tripuladas, que aumentaram a compreensão sobre o satélite 
e permitiram imagens em detalhes sobre o chamado “lado ocul-
to” da Lua, que não foi visitado pelos astronautas. A ideia agora 
é pousar justamente daquele lado, ter uma estação espacial orbi-
tando permanentemente a Lua e, de lá, ir além.

Já no Parque do Carmo, no 
sábado (20) e no domingo (21), 
das 17h às 18h, acontece a ses-
são “O Homem na Lua”, onde 
serão abordadas explicações 
sobre o satélite natural, os desa-

fios enfrentados na expedição, 
as inspirações e o que mudou 
nos dias atuais. Além disso, nos 
dias 20 e 27 é possível partici-
par da observação noturna da 
Lua, das 20h às 22h.
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SAÚDE

F. 2409-5992 / 9500-5000

*V
er

i�
qu

e 
Co

nd
iç

õe
s Planos a partir de

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

Vitoram Corretora de Seguros

Você tem CNPJ?
Sabia que pode

ter um plano de
saúde com 

melhores condições.
Consulte-nos!86,45

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

Oportunidade

Autos

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

CLASSIFICADOS

APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

APTO. COND. MORADAS 
DA CALIFORNIA   
Atrás do Carrefour Centro 
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite 
, sl c/ 2 ambt.,  coz.,  WC, 
lavand.  Area 75m².  1 vg. 
a. lazer. acad., brinqu., 
playground. Ac. Financ. e 
permuta c/imóvel (-) valor. 
Ac. FGTS -  Valor 320 Mil - 
Ref 02  Whats 98121-5581
APTO.PRÓX. DO MC 
DONALD´S  
Campos de Gopouva - 2 
dorm. , sl c/ 2 amb. ,  coz., 
WC ,  area de serviço, 
1 vaga, area de lazer : 
quadra, portaria 24 hr - Ac. 
financ./ FGTS Valor  210Mil  
- Ref 03 Whats 98121-5581
APTO. PARK SAN DIEGO 
Próx. da Av. Guarulhos 
- Ponte grande . 2 dorm. 
,  sl , coz ,  WC, 1 vg., a. 
de lazer. slão  festa , pisc., 
churrasq. , port. 24 hr, 
playground . Ac. financ./ 
FGTS - Valor 180Mil - Ref 
04 Whats 98121-5581

ESPAÇO GANESHA 
A mais nova clínica de 
Guarulhos..c/as mais belas 
massagistas. F.: 93358-
0823 whats.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
COROA HELENA 
Gordinha  sexy massagem 
c/ beijo grego , oral s/ 
preserv., 94380-9078 At. 
sozinha.

UNO ATRACCTIVE 
2015/2016 
Flex, completo, trava, vidro, 
direção, 2 dono, semi-
novo, cinza metálico. R$ 
28.500,00. Tel: 97274-4927.

EMPREGO

Contrata-se

AUX. ESCRITÓRIO/ AUX. 
FISCAL 
Rua Da Fortuna, 524 - 
Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
VENDEDORA 
com exp. Ind Guarulhos  
Fixo, comissão, cesta 
basica, VT  Curriculos para 
etiquetasselecao@uol.
com.br

SHOPPING MAIA 
2 Dorms. c/ terraço Grill, 
Vaga. mensais R$799,90. 
Sem Entrada. (11) 2626-
1969 Whats.
APTO -PRÓX. 
CARREFOUR 
R$ 165 Mil (vago)  2 - 
dorms, sala, coz, 1 vaga, 
elevador, portaria 24 
horas - aceita finan/ FGTS   
94766-8524
APTO. LINDO 
Todo planejado - próx 
shopping Maia.  2 dormts, 
sala 2 ambos, coz, 1 
vaga cob., elevador, Port 
24 horas. R$ 65.Mil  de 
entrada + parcelas de R$ 
1.600.00   F.:  94766-8524
VENDO TERRENO 
Itaqua 45 Mil e casa 
Soberana 180 Mil . Fs.: 
2087-9472/ 94835-3822

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

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

Sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2019

Guarulhos recebe Clube do Fordinho do Brasil
FOTOS: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - O clube 
guarulhense Trancas Old 
Car’s Club estará organizando 
neste domingo (21), à partir 
das 9h, na Praça IV Centená-
rio, um encontro de carros an-
tigos com a participação espe-
cial do Clube do Fordinho do 
Brasil. No dia, são esperados 
mais de 25 carros dos mode-
los Ford, que variam entre as 
décadas de 20 e 30.

“É um marco para nossa 
cidade. O Clube do Fordinho 
do Brasil costuma fazer via-
gens a outras cidades, mas 
nunca organizaram nada 
para cá. Estamos muito feli-
zes que eles aceitaram o con-

vite de nosso clube. Certeza 
que este evento vai colocar 
Guarulhos ainda mais no 
circuito de carros antigos”, 
disse José Carlos Rocha, pre-
sidente do Trancas.

Além dos fordinhos expos-

tos, outros modelos de carros 
também estarão no evento. 
“Esperamos contar com Che-
vrolet anos 40 e 50, De Sotto 
das décadas de 40 a 60, Air co-
oleds de todas as idades e mui-
tos outros”, afirmou Rocha.

‘Arraiá dos Amigos’ acontece no domingo

Panelão F.C. realiza festa julina no Parque Cecap

DA REDAÇÃO - O Grupo Ação 
Entre Amigos formado por 
voluntários que organizam 
anualmente a tradicional fes-
ta julina “Arraiá dos Amigos” 
realiza a 21ª edição do evento 
que será realizada neste do-
mingo (21), das 14h às 22h, 
no Nosso Clube de Vila Gal-
vão, localizado na rua Santo 
Antonio, 937 (próximo ao 
Lago dos Patos).

Haverá bingo com ex-
celentes prêmios, além de 
muita brincadeira, comes e 
bebes. O ingresso custa R$ 
5 mais um quilo de alimen-
to não perecível ou agasalho. 
Toda renda obtida com a fes-
ta será doada às entidades 
assistenciais da cidade con-
forme segue: Orfanato Casa 
Amor ao Próximo; Lar Portal 
da Esperança “Vovó Maria 

de Lourdes”; IAKAP - Institu-
to Alan Kardec Alice Pereira; 
Maternidade Jesus José e Ma-
ria; Lar Vovó Maria Apareci-
da e ASBRAD – Associação 
Brasileira de Defesa da Mu-
lher, Infância e Juventude.

Vale ressaltar que todas 
as doações não são feitas 
em dinheiro e sim por meio 
de benfeitorias nas sedes 
ou aquisição de alimentos, 
equipamentos e utensílios de 
acordo com a necessidade de 
cada instituição.

Maiores informações com 
os organizadores pelos telefo-
nes: Flávia: 99439-0854 / Syl-
vestre: 99901-6398 / Bolonha: 
99182-2996 / Alessandro: 
99893-1080 / Marcos: 98329-
4000 / Lessa: 97526-3141 ou 
no Facebook, na página “Gru-
po Ação Entre Amigos”.MAYARA NASCIMENTO - O cam-

po Panelão F.C do Parque 
Cecap realiza, neste final de 
semana, uma festa julina que 
promete diversão para todas 
as idades. O evento começa 
às 14h e vai até o final da 
noite, ao lado da UBS Cecap, 
na rua professora Maria Del 
Pilar Munhoz Bononato, 220.

Quentão, vinho quente, 
milho e pipoca estão garan-
tidos. Com comidas típicas 

de festa julina, o público po-
derá curtir as brincadeiras 
tradicionais com música ao 
vivo. A entrada é gratuita 
mediante a entrega de 1kg de 
alimento não perecível.

No sábado, a partir das 
16h, a música fica por conta 
de Tom Júnior. Já no domin-
go, a programação conta com 
uma apresentação do canil 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) às 15h, música ao 

vivo com Lelê Osvath às 16h 
e samba com o grupo Quin-
tal do Presidente & Ministros 
a partir das 19h.

O Panelão F.C conta com 
campo de futebol, mesinhas 
e bar, e é sucesso entre os 
moradores da região do Par-
que Cecap. O local é familiar 
e recebeu grande público na 
última festa junina, realizada 
em julho do ano passado, sua 
primeira edição.
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