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ça um novo olhar para os artefatos produ-
zidos pela inteligência e trabalho huma-
nos, caracterizados como ferramentas de 
transformação do patrimônio e apontan-
do o modo como podem ser compartilha-
dos no cotidiano por pessoas e cidades. 
“Abordaremos os conceitos de economia 
criativa e cidades criativas, como são apli-
cados aos municípios com a criação de 
artefatos que dão vida e requalificam os 
espaços ao gerar acessibilidade e possibi-
litar sua fruição coletiva”, explica a apre-
sentadora Araci.

nos casos de novos cadastros e de atu-
alização das informações do CadÚnico 
agendados por telefone. Para a consulta 
à situação de benefícios como liberação, 
bloqueio, suspensão e cancelamentos, o 
atendimento é feito por WhatsApp, tele-
fone, e-mail e ainda pela página do Face-
book da Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social.

Nesta sexta-feira (12) a prefeitura dis-
ponibilizará o quinto episódio de Patrimô-
nio Cultural para Curiosos, série semanal 
de encontros virtuais temáticos. Iniciativa 
da Secretaria de Cultura por meio do Ar-
quivo Histórico Municipal, os vídeos são 
apresentados por Araci Borges, chefe do 
Arquivo Histórico, e estão disponíveis na 
fanpage https://www.facebook.com/ar-
quivohistoricogru/ para apreciação dos 
interessados.

A partir do tema Cidades, Artefatos e 
Patrimônio, o episódio desta semana lan-

O cinema independente e o polo audio-
visual em Guarulhos são temas de debate 
do Seminário Audiovisual que acontece 
nesta sexta-feira (12), às 20h. Iniciativa da 
Secretaria de Cultura por meio da Divisão 
do Audiovisual, o seminário promove uma 
série de encontros online com empresá-
rios, produtores e artistas de todo o Brasil 
para discutir os avanços da política públi-
ca da atividade audiovisual na cidade. Os 
encontros são transmitidos pela fanpage 
da Guarulhos Film Commission no Face-

Em razão da decretação de ponto fa-
cultativo nesta sexta-feira (12) os aten-
dimentos da Central do Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa 
Família) agendados para esta data serão 
remanejados para segunda-feira (15), 
obedecendo ao mesmo horário.

Desde o dia 25 de março o atendi-
mento presencial está ocorrendo apenas 

Criação de artefatos e transformação das cidades é tema de série 

Seminário Audiovisual promove debate sobre cinema independente

Central do CadÚnico reagenda atendimentos de sexta para segunda

book, disponível no link https://www.fa-
cebook.com/grufilmcommission/.

Sob mediação de Tico Barreto, o en-
contro de sexta-feira aprofunda o tema 
abordado na última semana sobre o ci-
nema independente e oferece aos es-
pectadores novos olhares sobre o polo 
audiovisual no município. Para tanto, o 
seminário conta com a participação da 
premiada produtora executiva Barbara 
Mascarenhas e do diretor de cinema Mi-
guel Rodrigues.

O artesão das facas

Na BrasaNa Brasa
eerrggiinnhhoo rreeii aasscom

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - A cidade de 
Guarulhos, que se firmou no 
roteiro gastronômico do estado, 
vem ganhando destaque tam-
bém em um segmento que anda 
lado a lado com a gastronomia. A 
Cutelaria Artesanal!

O guarulhense Lairto Sartor, 
mais conhecido como “provo-
lone”, que mora e trabalha no 
bairro da Vila Tijuco, aproveitou 
a quarentena e tirou do papel um 
projeto super bacana para a pro-
dução de facas e cutelos a partir 
de peças de carros, caminhões e 
ônibus que iriam ser descartadas. 

A ideia, que surgiu em um 
bate-papo depois que troquei uma 
peça da suspensão de uma kombi, 
é pegar o que seria descartado no 
meio ambiente e, depois de muito 
fogo e marretadas, transformá-las 
em algo útil relacionado a cozinha.

“Sabe Serginho, na hora que 
vi o facão da suspensão da sua 
kombi já imaginei estas peças. 
Fiquei estudando o que seria prá-
tico, e rústico, para você usar na 
sua cozinha e nos eventos que 
você faz com o jornal. Cheguei 
neste jogo de garfo, colher, espá-
tula e pinça. São peças exclusivas 
que você nunca vai encontrar em 
outro lugar”, explicou Provolone.

E além deste jogo super baca-
na, que ele presenteou a equipe 
da nossa coluna, mais uma “fa-
mília” de cutelos surgiu de forma 
inesperada.

“O projeto de reaproveitar fer-
ro e aço que seriam descartados 
ganhou peso e aproveitei para 
garimpar em oficinas do bairro. 
Encontrei outras peças em ferro 
maciço que poderiam ser transfor-
madas. Daí surgiram os 5 cutelos 
que chamo de “família” e mais 
duas facas de porte grande que 
pretendo terminar na próxima se-
mana”, contou.

E, pensando em nossos leito-
res, fiz um pedido especial ao arte-
são “Da Brasa”. Pedi para um gru-
po de amigos que trabalham com 
peças de carros antigos alguns 
itens que seriam descartados, e 
assim que estiverem em minhas 
mãos entregarei para que ele pro-
duza um jogo parecido com o que 
recebemos para sortearmos aos 
nossos leitores. 

Serão peças únicas e exclusi-
vas, assinadas por ele, para quem 
realmente acompanha e curte a 
Folha MetropolitanaFolha Metropolitana.

“Assim que chegar o material 
vou construir. A pessoa que for 
sorteada vai curtir muito. Já es-
tou até com os desenhos na cabe-
ça. Serão lindas e exclusivas mes-
mo. Com certeza serão destaque 
nos churrascos de família!”, falou 
Provolone para este colunista.

E aí, você vai ficar de fora?
Sigam nossas redes sociais 

do Facebook e Instagram para 
não perder a chance de tê-las! 
Um abração e até semana que 
vem galera! 

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana e 
assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos e do 

Karnivoro’s Churrasco Raiz
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Live beneficente com Elvis Presley cover ajudará campanha da ACE e do Rotary Club

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos (ACE-Guarulhos) e o 
Rotary Club de Guarulhos vão 
promover uma live beneficente 
com o cantor Erik Lunghini e 
a banda Expresso Tennessee, 
no próximo dia 18 de junho, às 
19h, direto do Brow’ss Bar.

A playlist do show será 
totalmente composta com 
músicas do Rei do Rock, El-
vis Presley. A apresentação 
poderá ser vista pelo perfil 
do Instagram @ElvisNaSu-
aFesta ou pelo Facebook da 
MKT Produções, respon-
sável pela organização do 

evento: fb.com/MTKPro-
duçoes.

O show é parte de uma ação 
coordenada pelas diretorias de 
Desenvolvimento Social e Ter-
ceiro Setor da ACE-Guarulhos 
junto com o Rotary Club, que 
desde meados de abril arrecada 
donativos para mais de 40 en-
tidades sociais que estão com 
dificuldades por causa da pan-
demia de coronavírus.

Há duas formas de colabo-
rar com a campanha. Durante 
o show, um QR Code será dis-
ponibilizado para que os in-
ternautas façam a doação pelo 
celular. Ou, então, a colabora-
ção também pode ser feita por 
meio de um depósito bancário 
(mais informações abaixo).

Para a diretora de Desenvol-
vimento Social da ACE-Gua-
rulhos, Áurea Caccia, a live 
beneficente mostra que a enti-
dade está comprometida com 
aqueles que mais necessitam 
de auxílio neste momento. “A 
ACE-Guarulhos sempre esteve 
ao lado de toda a população 

do nosso município. Não seria 
diferente em uma situação de 
crise”, disse.

Diretora de Terceiro Se-
tor da associação, Alexandra 
Oniki destacou que a parceria 
entre a ACE-Guarulhos e o Ro-
tary Club já rendeu bons fru-
tos durante a pandemia. “Com 
outras iniciativas, arrecada-
mos cestas básicas, máscaras e 
materiais de higienização para 
várias pessoas necessitadas. 
Os guarulhenses têm se mos-
trado solidários. Tenho certeza 
de que iremos conseguir aju-
dar ainda mais entidades com 
o show”, afirmou.

Presidente da ACE-Guaru-
lhos, Sílvio Alves elogiou o tra-
balho das diretoras e ressaltou 
a importância de ações como a 
live. “Ao mesmo tempo em que 
oferecemos entretenimento du-
rante o distanciamento social, 
também ajudamos o próximo. 
Protagonizar ações que visam 
o desenvolvimento social de 
Guarulhos é algo que faz parte 
da nossa trajetória”, concluiu.

Orquestras de Guarulhos estreiam 
série de espetáculos virtuais ao vivo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No próximo 
sábado (13), às 20h, a prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Cultura, estreia Som 
na Tela, série de espetácu-
los virtuais apresentados 
pelas orquestras da cidade. 
Neste novo programa, os 
músicos, reunidos respei-
tando todas as diretrizes 
de segurança relacionadas 
à prevenção do novo coro-
navírus, se apresentam ao 
vivo e sua interpretação é 
transmitida em tempo real 
para os espectadores, onde 
quer que estejam.

Os espetáculos serão 
transmitidos pelas redes so-
ciais das orquestras no You-
Tube, no endereço https://
www.youtube.com/channel/
UCS9r_T3pJEr2wnZreRG-
So1g, no Facebook (https://
www.facebook.com/ojm-
guarulhos/) e no Instagram 
(https://www.instagram.

com/orquestra.em.casa/).
Neste primeiro progra-

ma o violinista Samuel Melo 
e o trompista Leanderson 
Ferreira, instrumentistas da 
Gru Sinfônica, convidam 
a pianista Michiko Miyaji-
ma para a interpretação do 
Trio em Mib Maior, Op. 40, 
para violino, trompa e pia-
no, de Johannes Brahms, 
obra de referência do mun-
do da música de câmara. 
O regente Emiliano Patarra 
explica que, mesmo não es-
tando presente fisicamente, 
o público poderá desfru-
tar do espetáculo e sentir 
toda a energia e emoção de 
uma interpretação ao vivo. 
“Nesse primeiro momento 
a abordagem será feita atra-
vés da música de câmara, 
um gênero tão profundo da 
história da música que não 
havia sido trazido até então 
para a cidade”.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O Brasil entrou na lista dos 20 principais 
países em um ranking mundial de ecossistemas 
de pequenas empresas de tecnologia 
(startups). O país subiu 17 posições e figurou 
na elite mundial no levantamento que leva em 
conta a quantidade e qualidade de startups, 
as instituições de apoio e o ecossistema 
de inovação como um todo, envolvendo o 
ambiente de negócios.  O levantamento é 
realizado pela empresa StartupBlink. Ela 
analisou 1 mil empresas em 100 cidades de 
todo o mundo. Os países mais bem colocados 
no ranking foram Estados Unidos, Reino Unido, 
Israel, Canadá e Alemanha.

A Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap) e o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) promovem um hackathon de 
sexta a domingo para criar soluções visando 
auxiliar a obtenção de emprego e a promoção 
do empreendedorismo.  O nome hackathon 
é utilizado para designar maratonas onde 
desenvolvedores de informática criam novos 
programas e apps sobre algum tema. Os 
produtos serão elaborados por equipes de até 
seis pessoas. Os organizadores estimulam que 
elas possuam perfis diversos, como designers, 
cientistas de dados e especialistas em negócios, 
além dos programadores.

ANOTE

Abençoar a vitória 
alheia proporciona 
muita sorte!

Pode ser paradoxal, mas existe 
uma maneira bem simples de você 
crescer e, apesar disso, ganhar dis-
crição aos olhos do mundo. Hoje 
vou tratar da evolução espiritual. 
Foi Jesus Cristo quem disse: “...Tu, 
porém, quando deres uma esmola 
ou ajuda, não deixes tua mão es-
querda saber o que faz a direita.” 
(Mateus, 6:3). Com base nesta pas-
sagem bíblica, creio que nós tenha-
mos um bom tema para reflexão.

Nós somos seres duais; ou seja, 
uma centelha divina habitando mo-
mentaneamente determinado corpo 
físico. A sociedade que valoriza o 
‘ter’ nos impulsiona a buscarmos o 
conforto material para que saciemos 
as nossas necessidades mais diver-
sas. Quem não se enquadra nesse 
contexto sofre muito, pois será eter-
namente desafiado. 

As religiões têm a missão de ajus-
tar as pessoas no caminho da retidão, 
do amor, da esperança e da fé. Todos 
esses sentimentos são fundamentais 
para o nosso cotidiano, visto que cria 
em nós a verdadeira dimensão desta 
dádiva de Deus chamada Vida.

Já que temos necessidades mate-

riais, nada mais justo do que satisfazê-
-las. Nós precisamos de alimentos, de 
roupas, de um teto... Uma pessoa que 
não tem o que comer terá uma séria 
e dolorosa sensação de fraqueza. Al-
guém que não tenha o que vestir sen-
tirá frio e poderá adoecer. Quem não 
tem onde morar viverá em lugares 
insalubres e estará mais vulnerável a 
todos os tipos de perigo. Outras neces-
sidades, ainda que sejam importantes, 
poderão ser saciadas posteriormente.

É claro, todos nós desejamos pos-
suir um carro; se possível, novo em fo-
lha. Algum problema? Não, nenhum. 
O automóvel permite o tão desejado 
‘ir e vir’, no tempo em que bem en-
tendermos; encurta distâncias e nos 
proporciona imensa alegria. Mas não 
deve ficar infeliz aquele que não pos-
sui o seu carrão. Se alguém quer ou 
precisa de um veículo, deve trabalhar, 
economizar e desenvolver a fé em seu 
objetivo. Caso os recursos financeiros 
não sejam suficientes no momento, o 
sonhador não deve perder a esperan-
ça. Talvez este não seja o momento 
ideal de possuir o bem. Continue tra-
balhando, fazendo aquilo que é essen-
cial; na hora certa, o ‘possante’ estará 
na garagem de casa.

Nunca, jamais, em tempo algum 
deve-se sequer pensar que determina-
da pessoa tem um bem de consumo, 
mas nada fez para merecê-lo. Esse tipo 
de postura em nada ajuda no processo 
de conquistar o que se deseja. Aliás, 
muito pelo contrário, o certo é abenço-
ar a vitória alheia. Isso dá uma sorte! E 
lembre-se: é somente por meio da gra-
tidão e da generosidade que se alcança 
os melhores resultados.

Afirmemos, com convicção: Muito 
obrigado, Senhor, pois eu tenho o que 
comer hoje; muito obrigado, Senhor, 
pois tenho o que vestir agora; muito 
obrigado, Senhor, por me permitir 
habitar um imóvel; muito obrigado, 
Senhor, por me mostrar o eterno va-
lor da gratidão.

A Justiça do 
Reino de Deus – I

57 anos, é jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
coach e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; autor do livro 
“Dia após Dia, Disciplina e Gratidão”

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA

CIRCULANTE
ATIVO

DISPONIVEL
CAIXA
CAIXA GERAL 846,55 D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO
BANCO BRADESCO S/A 1,00 D
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 364-0 510,94 D
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 594-4 15.083,37 D
CAIXA ECON FEDERAL S/A-CC 595-2 15.000,00 D
APLICAÇAO FINANCEIRA
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 9.215,60 D
CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA 11.091,14 D
CAIXA ECON FED-POUPANCA CC 364-0 58.955,94 D
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 351-8 10,03 D
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 594-4 2.745,93 D
CAIXA FI RENDA FIXA - CC 595-2 227,77 D
NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO - AQUISICOES
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - S 33.223,84 D
TOTAL DO ATIVO 146.912,11 D

CIRCULANTE
PASSIVO

CREDORES
CREDORES DIVERSOS
INSS A RECOLHER 9.359,02 C
PISS A RECOLHER 388,36 C
IRRF A RECOLHER 1.245,40 C
CONTRIBUICAO SINDICAL 45,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO
RESERVAS
RESERVAS
SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO 43.171,50 C
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANTER 92.702,83 C

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 146.912,11 C

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Balanço Patrimonial Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO AO 
AUTISTA DE GUARULHOS

ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA
FUNÇÃO : PRESIDENTE DA CIAAG

RG: 24.331.160-6
CPF:144.073.338-47

CONTABIL RIBEIRO LTDA
CNPJ:10.647.751/0001-58

FILIPE MACHADO GOMES RIBEIRO
FUNÇÃO: CONTADOR 
CPF: 216.825.818-02

TC/CRC: 1SP215557/O-6

cnpj : 13.122.633/0001-20

Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
CIAAG
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Câmara discutirá na semana que vem 
orçamento da prefeitura para 2021
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Câmara Muni-
cipal começará, na próxima se-
mana, a discutir o orçamento 
do Executivo para o exercício 
financeiro de 2021. Segundo 
o projeto enviado em abril, a 
estimativa apontada pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) é de R$ 5 bilhões.

A primeira audiência 
acontecerá na quarta-feira 
(17), às 9h, da Secretaria de 
Governo que apresentará 
todas as pastas, exceto Edu-
cação, que terá audiência no 

mesmo dia às 14h; Fazenda, 
que apresentará os números 
às 10h da quinta-feira (18) e a 
Saúde, que também terá audi-
ência na quinta, às 14h.

Devido a pandemia do co-
ronavírus, os interessados em 
participar remotamente das 
audiências será disponibilizado 
link de acesso no site da Câ-
mara (http://www.guarulhos.
sp.leg.br/), onde poderão fazer 
sua inscrição de participação 
no dia e hora da audiência pú-
blica programada.

Tenente-coronel Márcio Necho assume 
comando do 31º Batalhão de Polícia Militar
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O tenente-coronel 
Márcio Necho da Silva assumiu 
no último dia 27 o comando do 
31º Batalhão Metropolitano 
da Polícia Militar, responsável 
pelo policiamento em parte de 
Guarulhos e os municípios de 
Arujá e Santa Isabel. Ele assu-
miu no lugar do tenente-coro-
nel Roberto Caruso, que estava 
desde janeiro no cargo.

Na corporação há mais de 
31 anos, ele atuou nos bata-
lhões sediados em Guarulhos, 
Franco da Rocha e região, no 
Comando de Policiamento de 
Área Metropolitana 7 (CPAM-
7), no Comando de Policiamen-
to Metropolitano, no Presídio 
Militar Romão Gomes, no 
Centro de Reabilitação da Polí-
cia Militar bem como nos 3º e 

25º Batalhões de Polícia Militar 
Metropolitano, localizados na 
zona sul de São Paulo e em Ita-
pecerica da Serra.

Possui curso superior de 
Polícia, mestrado e doutorado 
em Ciências Sociais e Ordem 
Pública e graduação em Direi-
to pela Universidade Cruzeiro 
do Sul e em Matemática pe-
las Faculdades Integradas de 
Guarulhos. Além disso, possui 
o Curso de Trânsito Urbano, 
de especialização em Direitos 
Humanos, Internacional de 
Multiplicados de Polícia Co-
munitária e de Gestão Con-
temporânea pela Qualidade. 
Foi condecorado com a “Láu-
rea de Mérito Pessoal” em 2º 
grau e a Medalha Valor Militar 
em grau prata.

Guarulhos já tem 3.260 pacientes curados de covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A taxa de cura das 
pessoas contaminadas pela co-
vid-19 chega a 79% em Guaru-
lhos, com 3.260 pacientes que 
receberam alta segundo os da-
dos do Boletim Epidemiológico 
divulgados nesta quinta-feira 
(11) pela Secretaria da Saúde.

Com 4.127 casos confir-
mados e 347 óbitos, a taxa de 
letalidade é de 8,41%.  As con-
firmações se distribuem pelo 
município da seguinte forma: a 
Região Centro tem 1.195 casos 
(28,96%), contra 1.138 da Região 
Cantareira (27,57%), 800 da Re-
gião São João (19,38%), 833 da 
Região Pimentas (20,18%) e 161 
não identificados (3,9%). 

As regiões Centro e Can-
tareira apresentam 108 óbitos 
cada uma, seguidas pela Re-
gião Pimentas, com 67 mortes, 

enquanto que a Região São 
João registra 64.

Nos casos confirmados, a 
maior concentração fica na fai-
xa etária de 30 a 59 anos, com 
63,3%, enquanto que a maior 
taxa de óbitos prevalece entre 
a população acima de 60 anos, 
com um total de 68,1%.

Guarulhos conta com o Cen-
tro de Combate ao coronavírus 
(3C-Gru), que está localizado na 
avenida Odair Santaneli, 101, 
Parque Cecap, próximo ao Hos-
pital Geral. Todas as pessoas 
que apresentarem febre, tosse, 
falta de ar e dor de garganta, 
além de perda de olfato e pa-
ladar, devem se dirigir ao local 
das 7h às 19h.

Além disso, o município 
possui uma central telefôni-
ca para indicações médicas 

e psicológicas diante da cri-
se do coronavírus. É só ligar 
para o número 2475-8661, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

Prefeitura desfaz loteamento clandestino na região do Bambi
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após receber de-
núncia anônima, a prefeitura 
realizou nesta terça-feira (9) 
operação de desmonte de lo-
teamento clandestino na rua 
Flor de Lótus, região do Re-
sidencial Bambi. Equipes de 
fiscalização da Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema) depa-
raram com desmatamento e 
loteamento clandestino. Tam-
bém participaram da ação as 
secretarias de Justiça e Segu-
rança Pública, além da GCM 
Ambiental e da Proguaru.

Três pessoas de origem 
boliviana foram detidas e en-

caminhadas à Delegacia de In-
vestigação de Crimes do Meio 
Ambiente. A Prefeitura ressalta 
que não existe loteamento apro-
vado na área, que é de interesse 
ambiental. Desta forma, a práti-
ca de compra e venda de terre-
nos configura crime ambiental 
e os envolvidos irão responder 
por seus atos.

As equipes de fiscalização 
da Sema continuam a vistoriar 
diariamente a região para im-
pedir novas invasões. Denún-
cias podem ser feitas através do 
telefone 0800-772-2006. Não é 
preciso se identificar.
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Governo Doria tenta evitar reabertura do 
comércio em Guarulhos nesta sexta-feira 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A antecipação da 
reabertura da economia em 
Guarulhos, conforme anun-
ciado pelo prefeito Guti, nesta 
quarta-feira (10) à noite, quan-
do publicou novo decreto mu-
nicipal que permite a abertu-
ra do comércio a partir desta 
sexta-feira (12), desagradou o 
Governo de São Paulo. Um 
ofício enviado pelo secretário 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, ao chefe 
do Executivo guarulhense 
aponta que o Plano São Pau-
lo, do governador João Doria, 
permite a flexibilização para 
os municípios incluídos na 
faixa laranja vale somente a 
partir de segunda-feira (15).  

No entanto, segundo 

informou Guti, a antecipa-
ção da reabertura para esta 
sexta-feira segue parâmetros 
técnicos, já que Guarulhos 
conseguiu baixar os índices 
de ocupação de UTI para pa-
cientes Covid-19, que já che-
garam a 100%, para 76,6% 
nesta quarta-feira. Além dis-
to, a reabertura na Capital, 
onde os índices de conta-
minação pelo coronavírus é 
quase três vezes maior que 
em Guarulhos, nesta quinta-
-feira pode atrair consumi-
dores guarulhenses para lá, 
aumentando a chance de a 
população local ficar doente.  

Durante suas lives, Guti 
ressaltou o fato de Guaru-
lhos estar ligada direta-

mente à capital, com vários 
bairros limítrofes, onde as 
pessoas precisam apenas 
atravessar uma rua ou ponte 
para mudar de cidade. “Além 
dos guarulhenses irem para 
São Paulo consumir, prejudi-
cando o comércio daqui, há 
o grande risco de se conta-
minarem lá. A antecipação 
da reabertura de Guarulhos 
serve para proteger nossa 
população”, explicou.  

Quanto aos leitos de UTI, 
Guti destaca o fato de Guaru-
lhos ter aumentado a oferta, 
com a locação de unidades 
junto à iniciativa privada e 
a construção de 10 novos no 
3C-GRU, o hospital de cam-
panha, que passa a contar 
com 20 de alta complexida-
de. Até a semana que vem, 
outros 10 locados estarão à 
disponibilidade do serviço de 
saúde que se somarão a pelo 
menos mais 10 que serão ofe-
recidos no HMU (Hospital 
Municipal de Urgências). Isto 
foi possível com a chegada de 
20 respiradores do Governo 
Federal e outros 10 do esta-
dual, após uma série de ações 
do prefeito.

FOTO:GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



ÁRIES: Você apresentará uma maior diversificação nas 
suas atitudes muito por causa do que ocorre no planeta 
de Vênus. 

TOURO: Mostrará um maior interesse em bens materiais, 
isso fará você se afastar de algumas pessoas. O planeta 
Mercúrio irá mexer muito com o seu humor.

GÊMEOS: Os teus pensamentos evitarão que alguns 
problemas venham a ocorrer neste dia. Os aquarianos 
mostrarão uma grande sintonia com você neste dia. 

CÂNCER: O que vem ocorrendo com as suas emoções é 
muito forte, portanto tente manter o padrão. A constela-
ção de Capricórnio poderá lhe ajudar muito neste dia. 

LEÃO: Por ativar um ego muito grande irá ter problemas 
com algumas pessoas mais importantes na sua vida. 
Você irá ficar muito mais firme neste momento.

VIRGEM: Conseguirá agir de forma mais determinada 
neste momento, só assim para seguir em frente. Uma 
pessoa de Peixes lhe fará muito bem neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Você poderá vir a ter um relacionamento mais 
favorável com o signo de Touro, assim irá encontrar um 
bom caminho. 

ESCORPIÃO: Algumas pessoas ficarão incomodadas com 
as suas atitudes mais brutas neste momento. Alimentará 
um forte sentimento de vitória neste dia tão grandioso.

SAGITÁRIO: Você pode estar exagerando neste momento 
com atos que venham a dificultar o curso da sua vida. 
Sentirá na cintura alguns problemas de contração.

CAPRICÓRNIO: Você demonstrará todo um pensamento 
diferenciado neste momento, o mais importante é seguir 
em frente com tranquilidade. 

AQUÁRIO: Em essência você tende a apresentar uma 
certa resistência para evoluir e seguir em frente neste dia. 
Algumas pessoas irão vir a ficar mais próximo por você.

PEIXES: Um pouco de tristeza que lhe acometia irá se 
dissipar e sumir da sua vida. O comportamento do signo 
de Áries ira mexer bastante com você nessa jornada.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PL
FICHALIMPA
ONORTXOV

TLOLINDA
PROP

ORNEG
PANMAGOE

NINEUSAM
SANOIRD

DILET
ANOME

GXRHIC
MEMECALMA
ANEMOROL

CPRESENÇ
A

BIELARED
APOLO

GISTA

Marca da
pessoa

inflexível

Estilo de
casas de

praia

Motivo de
disputa
entre a
realeza

Oduvaldo
Viana,

teatrólogo

Fazer uma
sugestão

Cidade do
Homem
da Meia-
Noite (PE)

Ernesto
Geisel,
militar

brasileiro

Apelido
de Paulo
Coelho

Braço, em
inglês

"Todos",
em "pan-
demia"

Aplicam; 
empregam

Seguir o
(?): imitar

Item da
carteira 
de iden-
tidade

Piada 
propa-

gada na
internet

O "eu"
oblíquo

Dizer lé
com (?): 

falar coisa
com coisa

Pintor 
francês da
série "Ne-
núfares"

Peça do
motor do

carro

Sensor de 
(?): acende

luz de 
corredores

(?)
Mandino,
escritor

Formato
do sifão

Defensor
apaixo-
nado de

uma ideia

Atividade doméstica
suspensa em período
de racionamento de

água

Coautor do clássico
"Carinhoso"

Intenção das almas
penadas (Folc.)

Lei que impede a
candidatura de

políticos condenados

Nove, em
inglês 
Muito
amada

Átomo
instável
Óleo, em

inglês

A conterrânea de
Drácula

(?) Lanka, o antigo
Ceilão (Geog.)

Bucal

"Muita (?)
nessa Ho-
ra", filme

Formato de
cantoneiras
Nitrogênio
(símbolo)

É permitido

3/arm — oil. 4/mago — meme — nine. 5/monet. 6/propor. 10/apologista.
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Os 30 anos de ‘Uma Linda Mulher’ 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em julho, serão 
comemorados os 30 anos do 
lançamento de Uma Linda Mu-
lher. O longa de Garry Marshall 
estrelado por Julia Roberts e 
Richard Gere é mais em muita 
coisa. Permanece como a comé-
dia romântica de maior bilhete-
ria de todos os tempos (US$ 463 
milhões), a de maior público 
nas salas (mais de 42 milhões 
de espectadores). Mais, mais. 
Mas foi um longo caminho 
para se chegar a esse resultado.

Qualquer espectador da 
Sessão da Tarde conhece a his-
tória – um empresário especia-
lizado em sucatear empresas 
que depois vende pelo maior 
lucro contrata prostituta para 
ser sua acompanhante por 
uma semana. Ele a tira da rua, 
Rodeo Drive, dá-lhe um banho 
de butique nas grifes mais chi-
ques de Los Angeles e, como 
Pigmalião diante de Galasteia, 
apaixona-se por sua criação. 
Alguém aí não sabe como ter-
mina essa história? É pouco 
provável. Uma Linda Mulher 
é mais que simplesmente um 
filme. Virou referência – ícone? 
– da cultura pop. É citado até 
em estudos acadêmicos sobre a 
mobilidade social.

Mas poderia ter dado tudo 

errado. Inicialmente, era para 
ser um drama sombrio, meio 
documentário, sobre uma 
prostituta drogada. Como pro-
jeto, o título era U$ 3 mil, que 
é o valor que Vivian Ward co-
bra para acompanhar Edward 
Lewis por uma semana. O ro-
teiro original incluía uma cena 
de Vivian envolvendo-se numa 
disputa pesada com seu forne-
cedor. O então presidente da 
Disney, Jeffrey Katzenberger 
não estava gostando de nada 
daquilo. Deu o ultimato – exi-
giu que a história sórdida fosse 
transformada em conto de fa-
das moderno.

Claro que tinha de ser 
amor. De que outra maneira o 

relato chegaria ao seu happy 
end? Só falta revelar o segredo 
de Polichinelo. Por mais bela 
que fosse a jovem Julia, não foi 
suficiente. Na cena da lingerie, 
no começo, e no cartaz, o corpo 
de Vivian não é o dela. Julia foi 
‘dublada’ por Shelley Michelle. 
Tão grande foi o sucesso que, 
por quase dez anos, a indústria 
tentou repetir o fenômeno. De-
pois de muita procura, o dire-
tor, o astro e a agora estrela en-
contraram o que acharam que 
fosse o material certo. Alguma 
coisa ficou faltando, porque 
Noiva em Fuga, de 1999, por 
mais charme que tenha, ficou 
abaixo da expectativa, em to-
dos os sentidos.
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