
Governo federal avalia retomar voos no 
Aeroporto de Guarulhos na próxima semana
Dentre as medidas de combate à covid-19, a GRU Airport anunciou a instalação de câmeras térmicas no Terminal 2 para identifi car passageiros com 
temperatura acima de 37,8º e paramédicos no Terminal 3; com provável retomada, Guti cobrou da Anac medidas rígidas para controle da doença
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Bienal do Livro de São 
Paulo é adiada 

para 2022

Confi ra 4 locais que 
oferecem cinema no 

esquema drive-in
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia O objetivo da ação humanitária foi atingido com grande êxito. 

Logramos superar o número de colombianos que constava 
do censo”, Guilherme Göpfert, procurador da RepúblicaEuroBovespa Dólar
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Prefeitura abre inscrições 
para contratação de 
professores eventuais
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Ciet divulga mais de 60 
oportunidades de trabalho 
para diversas áreas
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Operação ‘Cavalo de Aço’ Operação ‘Cavalo de Aço’ 
fi scaliza 133 motociclistas fi scaliza 133 motociclistas 
e recupera carros roubadose recupera carros roubados
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Preso, Fabrício Queiroz está 
isolado em cela em Bangu 8

ACONTECE
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que estavam prestando trabalho remoto 
(home office) retornam aos trabalhos nor-
mais nas sedes de cada Conselho Tutelar a 
partir desta segunda-feira (22).

Vale destacar ainda que o trabalho desen-
volvido pelos conselheiros tutelares é consi-
derado essencial, assim como os profissio-
nais de saúde e de segurança pública, entre 
outros. Os conselhos tutelares funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e tam-
bém atendem nos telefones de plantão, que 
constam no site da Prefeitura (https://www.
guarulhos.sp.gov.br/conselhos-tutelares-0).

experiência da implantação do Programa 
Lixo Zero Guarulhos que, nos últimos três 
anos, atingiu mais de 369 mil pessoas atra-
vés de cursos, palestras, rodas de conversas 
e eventos diversos sobre a importância de 
separar e destinar corretamente todos os 
resíduos recicláveis, coleta seletiva, Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs) e também a 
destinação correta de rejeitos domiciliares. 
O evento pode ser acessado gratuitamente 
pelo aplicativo Zoom. Inscrições antecipa-
das devem ser feitas através do link https://
forms.gle/o1ANCKhwwuPjNcMk7. 

Os conselhos tutelares de Guarulhos – 
Bonsucesso, Pimentas, São João, Taboão, 
Cumbica e Centro – estão atendendo pre-
sencialmente, porém priorizando os casos 
emergenciais. O atendimento à população 
pode ser feito também por telefone e por 
meio do celular de plantão como forma de 
manter o distanciamento social. Os atendi-
mentos presenciais são realizados com o 
uso de máscaras, disponibilização de álco-
ol em gel 70% e demais normas e cuidados 
sanitários necessários para a prevenção da 
disseminação da covid-19. Os conselheiros 

Para oferecer mais conforto e segurança à 
população que transita pelo Jardim Taboão, 
a Prefeitura de Guarulhos, através da Admi-
nistração Regional Taboão, iniciou na última 
quarta-feira (18) a pavimentação da viela As-
sunção. No endereço estão sendo instalados 
blocos intertravados nos 150 m² da via, que 
possui 50 metros de extensão. O trabalho tem 

Guarulhos participa neste sábado (20), 
a partir das 16h, do Diálogo – Cidades Lixo 
Zero, é Possível?, evento online realizado 
pelo Instituto Lixo Zero Brasil. O município 
divide junto com Florianópolis (SC), São Luís 
(MA), Brasília (DF) e Chapecó o painel Cida-
des Lixo Zero – Utopia ou Realidade?, que 
aborda as iniciativas lixo zero no País, partici-
pação do poder público e do setor privado e 
também como a sociedade pode influenciar 
a criar essa realidade nas cidades.

Na oportunidade, a Divisão de Educa-
ção Ambiental da Prefeitura apresentará a 

Conselhos tutelares atendem presencialmente priorizando casos emergenciais

Prefeitura inicia pavimentação de viela no Taboão

Guarulhos participa de evento online sobre cidades lixo zero

previsão de conclusão até o próximo dia 30.
As administrações regionais da Secretaria 

de Serviços Públicos são instâncias descen-
tralizadas da Prefeitura para atendimento aos 
serviços de manutenção, conservação e lim-
peza da cidade, de forma independente ou 
em parceria com outras secretarias da admi-
nistração municipal. 

Preso na quinta-feira 
(18), em Atibaia, no interior 
de São Paulo, e transferido 
para o Rio no mesmo dia, o 
ex-assessor de Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ) Fa-
brício Queiroz está isolado 
em uma cela de seis metros 
quadrados no Presídio Pe-
drolino Werling de Oliveira, 
conhecido como Bangu 8, 
no Complexo de Gericinó. 
Segundo a Secretaria de Es-
tado de Administração Pe-
nitenciária (Seap), Queiroz 
“passa bem”.

De acordo com a Secre-
taria de Administração Peni-
tenciária (Seap), o isolamen-
to se deve ao protocolo de 
segurança para evitar a pro-
pagação do coronavírus. Fa-
brício Queiroz ficará sozinho 
por 14 dias. A cela em que 
ele está conta com ‘acomo-
dação para repouso’, chuvei-
ro, vaso sanitário e pia.

Ainda de acordo com a 
secretaria, Queiroz tem direi-
to a quatro refeições diárias: 
café da manhã, almoço, lan-
che e jantar. A Seap não in-
formou o que foi servido ao 
ex-PM, tampouco se ele re-
cusou alguma das refeições.

Os mandados de busca e 

apreensão e de prisão con-
tra Queiroz foram expedi-
dos pela Justiça do Rio e a 
prisão foi feita na Operação 
Anjo da Polícia Civil e do Mi-
nistério Público de São Pau-
lo. Queiroz é investigado um 
suposto esquema de “racha-
dinha” na Assembleia Legis-
lativa do Rio e por lavagem 
de dinheiro em transações 
imobiliárias com valores de 
compra e venda fraudados.

A prisão de Queiroz foi 
“tranquila”, segundo o de-
legado Nico Gonçalves, da 
Divisão de Capturas da Po-
lícia Civil. O mandado cum-
prido, segundo a Polícia Civil 
de São Paulo, foi de prisão 
preventiva, determinada 
pela Justiça do Rio. Queiroz 
teve a prisão lavrada em São 
Paulo, mas será ouvido no 
Rio de Janeiro. Também foi 
expedido um mandado de 
prisão contra a ex-mulher de 
Queiroz, Márcia Aguiar.

O ex-assessor vinha sen-
do monitorado por investi-
gadores do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Ga-
eco) da Polícia Civil de São 
Paulo há meses, segundo 
policiais civis. 
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Ciet divulga mais de 60 oportunidades de trabalho Cestas de famílias em extrema vulnerabilidade 
social poderão ser retiradas em dois CEUs

DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - O Centro Inte-
grado de Emprego, Trabalho e 
Renda (Ciet), agência pública 
de empregos da Prefeitura de 
Guarulhos, divulgou nesta sex-
ta-feira (19) mais de 60 vagas de 
emprego para diversas áreas. 

Os interessados devem 
entrar em contato pelos nú-
meros 2475-9718 ou 2475-
9737 e agendar a retirada de 
carta de encaminhamento 
para entrevista até as 17h do 
dia 26 de junho, caso preen-
cham todos os requisitos que 
são descritos abaixo.

Auxiliar de linha morta - 17 Auxiliar de linha morta - 17 
vagasvagas

Requisitos: Ensino funda-
mental, um ano de experiência 
na área, curso NR10, módulo 
de construção e manutenção 
de redes aéreas de distribuição. 
Funções: Elaborar checklist, au-
xiliar nas instalações e retirada 
de postes. Salário: A combinar 
+ café da manhã, vale-alimen-
tação, vale-refeição, assistência 
médica, assistência odontológi-
ca e vale-transporte. 

 
Ferramenteiro - 1 vagaFerramenteiro - 1 vaga
Requisitos: Ensino médio 

completo, curso técnico e expe-
riência comprovada. Funções: 
Confeccionar e reparar ferra-
mentas. Salário: A combinar + 
vale-transporte e cesta básica

 
Eletricista STC - 24 vagasEletricista STC - 24 vagas
Requisitos: Ensino funda-

mental completo, um ano de 
experiência comprovada, CNH 
B, curso NR35, NR 10, escadas 
giratórias, módulo de execução, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de se-
gunda-feira (22) as famílias 
beneficiárias do programa Ali-
mento Solidário que moram 
nas regiões atendidas pelos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras) Cumbi-
ca e Presidente Dutra, e não 
receberam em casa as cestas 
do programa por estar com 
o endereço desatualizado no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) ou por 
outro motivo, devem retirá-las 
até quarta-feira (24), das 9h às 
16h, nos CEUs Jardim Cumbi-
ca ou Presidente Dutra.

O programa beneficia 
36.220 famílias inscritas no 
CadÚnico com renda de até R$ 
89 por pessoa. Para a retirada 
da cesta básica é necessário 
comparecer ao CEU indicado 
com documento com foto e o 
respectivo Número de Identi-

ficação Social (NIS), além de 
fazer o uso de máscara de pro-
teção. Álcool em gel será distri-
buído pelos atendentes.

A fim de evitar aglomera-
ções neste período de pande-
mia foram atribuídas senhas 
por ordem alfabética e os be-
neficiários deverão obedecer à 
escala do dia e do horário cor-
respondente para a retirada da 
cesta, conforme as listas dos 
CEUs abaixo, sem exceção. As 
listas dos contemplados pode-
rão ser verificadas nos links 
https://www.guarulhos.sp.gov.
br/sites/default/files/2020-06/
Lista%20CEU%20Jardim%20
Cumbica.pdf (para moradores 
do Jardim Cumbica) e https://
www.guarulhos.sp.gov.br/sites/
default/files/2020-06/Lista%20
CEU%20Presidente%20Dutra.
pdf (para moradores do Jardim 
Presidente Dutra).

Atendimentos do Cadastro Único 
cresceram 115,88% nos últimos três meses
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nos últimos três 
meses cresceu a procura pelo 
CadÚnico (Cadastro Único para 
Programas Sociais) em Gua-
rulhos, que registrou 54.219 
atendimentos, superando em 
115,88% o mesmo período do 
ano passado. Em 2019, um to-
tal de 25.115 pessoas procura-
ram pelo serviço nesses meses.

O aumento ocorre no mo-
mento em que o país vive a 
pandemia de covid-19 e a po-
pulação está requerendo bene-
fícios que exigem a inscrição 
no CadÚnico, como Auxilio 
Emergencial, Bolsa Família, 
Merenda em Casa (programa 
do Governo do Estado) e des-

conto na energia elétrica (pro-
grama federal Tarifa Social de 
Energia Elétrica).

Os atendimentos para o Ca-
dastro Único podem ser feitos 
na Central do CadÚnico, loca-
lizada na Jardim Bom Clima 
(avenida Bom Clima, 425), e 
nas unidades dos Centros de 
Referência da Assistência So-
cial (Cras).

Para evitar aglomerações e 
proporcionar mais segurança 
foram adotadas algumas me-
didas na Central do CadÚnico, 
como agendamento via tele-
fone, WhatsApp, e-mail, Face-
book e atendimento presencial 
de portas fechadas.

módulo de inspeção, módulo 
de construção e manutenção. 
Ser motorista de picape sedã. 
Funções: Irá executar serviço 
de corte, religação e modifica-
ção, avaliação técnica, segu-
rança e prevenção. Salário: A 
combinar + café da manhã, 
vale-refeição, vale-alimentação, 
assistência médica, assistência 
odontológica e vale-transporte.

 
Motorista de carreta - 3 Motorista de carreta - 3 

vagasvagas
Requisitos: Ensino médio 

completo, MOPP atualizado e 
experiência comprovada. Fun-
ções: Entregas e coletas, dispo-
nibilidade para ficar a semana 
toda no trecho ao redor de São 
Paulo, em um raio de cerca de 
500 km. Salário: A combinar.

 
Motorista categoria D - 1 Motorista categoria D - 1 

vagavaga
Requisitos: Ensino funda-

mental e experiência de dois 
anos comprovada na função, 
ter atuado com condução de 
caminhões toco e trucado. Fun-
ções: Responsável por realizar 
entregas e coletas de mercado-
rias. Salário: R$ 1.938,85 + vale-
-transporte (ida e volta), vale-
-refeição de R$ 20,81 (dia)

 
Eletricista de linha viva - 17 Eletricista de linha viva - 17 

vagasvagas
Requisitos: Ensino funda-

mental e experiência de dois 
anos em linha viva, NR 10 e NR 
35, escadas giratórias e habilita-
ção D. Funções: Instalações elé-
tricas, manutenção, realização 
de testes, atuar na execução de 
atividades com rede energizada 

até 15 KV. Salário: A combi-
nar + vale-alimentação, vale-
-refeição, assistência médica, 
assistência odontológica e vale-
-transporte.

 
Supervisor de frota - 1 vagaSupervisor de frota - 1 vaga
Requisitos: Ensino médio, 

experiência de dois anos na 
função e habilitação B. Fun-
ções: Supervisionar equipes. 
Salário: A combinar + vale-ali-
mentação, assistência médica, 
assistência odontológica e vale-
-transporte. 

 
Motorista de caminhão - 1 Motorista de caminhão - 1 

vagavaga
Requisitos: Ensino médio, 

curso MOPP e habilitação D. 
Funções: Entregas e coletas e 
ajudar na descarga. Salário: R$ 
1.718,00 + 30% de periculosida-
de + benefícios a combinar

 
Líder de almoxarifado - 1 Líder de almoxarifado - 1 

vagavaga
Requisitos: Ensino médio 

completo e experiência de um 
ano no segmento de energia. 
Funções: Liderar a equipe, 
auditar e distribuir tarefas. 
Salário: A combinar + vale-ali-
mentação, vale-refeição, vale-
-transporte, assistência médica, 
assistência odontológica.

 
Auxiliar de limpeza - 1 vaga Auxiliar de limpeza - 1 vaga 

(PCD)(PCD)
Requisitos: Ensino fun-

damental completo e experi-
ência em toda rotina de lim-
peza. Salário: R$ 1.926,00 + 
vale-alimentação, assistência 
médica, assistência odontoló-
gica, vale-transporte e parti-
cipação nos lucros.

 
Auxiliar de produção - 1 Auxiliar de produção - 1 

vaga (PCD)vaga (PCD)
Requisitos: Ensino funda-

mental/médio completo e ex-
periência comprovada de pelo 
menos seis meses em carteira. 
Funções: Atividades ligadas à 
produção. Salário: R$ 1.926,00 
+ vale-alimentação, assistência 
médica, assistência odontoló-
gica, vale-transporte, convênio 
com farmácia, participação 
nos lucros, estacionamento, 
seguro de vida em grupo e re-
feitório no local.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Governo federal avalia reabrir Aeroporto de Cumbica Saúde e Fazenda encerram audiências públicas da LDO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo federal 
avalia reabrir o GRU Airport – 
Aeroporto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica. Segundo 
o prefeito Guti, os técnicos da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) entraram em con-
tato nesta sexta-feira (19) para 
informar a prefeitura.

“Dialoguei com os técnicos 
que estão pensando em uma 
reabertura para o início da se-
mana que vem de voos interna-
cionais. Pedi medidas austeras 
e controle rígido, com barreiras 
sanitárias, para que ele volte a 
funcionar. A palavra fi nal não 
é da prefeitura, mas sim do 
governo federal”, disse Guti du-
rante live nas redes sociais.

Após a taxa de ocupação 
de leitos de UTI nos hospitais 
municipais chegar a 75,3%
nesta quinta-feira (18), o nú-
mero fi cou abaixo de 70%
nesta sexta-feira (19), atingin-
do 69,5% das vagas reserva-
das para atender pacientes 
com suspeita ou confi rmação 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As secretarias de 
Saúde e Fazenda encerraram 
nesta sexta-feira (19) as au-
diências da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 2021. 
Com um orçamento superior 
a R$ 1 bilhão, o secretário da 
Saúde, José Mário Clemente, 
destacou o momento em que 
o mundo enfrenta o coronaví-
rus. Além disso, ele reforçou 
a previsão de entrega da UPA 
Taboão para o próximo dia 
30. “Serão 200 profi ssionais 
para atender a população 24 
horas por dia”, disse.

Já o secretário de Fazenda, 
Ibrahim El Kadi, destacou que 

o orçamento para 2021 de R$ 
5 bilhões deverá sofrer altera-
ções. “Esta previsão foi feita 
em fevereiro, antes da pande-
mia do coronavírus. Contabi-
lizamos uma receita própria 
de R$ 3,4 bilhões e o restante 
de repasses dos governos es-
tadual e federal. Pós covid-19, 
vamos corrigir esses números 
na Lei Orçamentária Anual 
adequando e, obviamente, re-
duzirá porque sabemos que 
a realidade não será essa. O 
mercado vai demorar para ser 
oxigenado, então vamos nos 
adequar as realidades nacional 
e mundial”, destacou.

de covid-19 em Guarulhos.
Nesta data, a cidade registra 

5.492 casos de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus, 
com a confi rmação de 61 casos. 
As informações são do Boletim 
Epidemiológico atualizado dia-
riamente pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde, a qual informa 
ainda a confi rmação de mais 
17 óbitos ocasionados pela do-
ença. Com isso, o município 
contabiliza 471 mortes, en-
quanto que outras 52 seguem 
em investigação. A taxa de leta-
lidade em Guarulhos é de 8,5%. 

Dentre as novas vítimas 
da covid-19, nove são homens 
com idades entre 43 e 82 anos 
e oito mulheres entre 47 e 99 
anos. Quatro delas tinham me-
nos de 60 anos, sendo que três 
apresentaram algum tipo de 
comorbidade. As mortes ocor-
reram entre maio e junho. No 
Centro de Combate ao Corona-
vírus (3C-Gru), no Parque Ce-
cap, há 51 pessoas internadas 
na enfermaria e nove na UTI. 
Foram registradas cinco altas 
nesta sexta-feira e um óbito, 
cuja causa será investigada.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

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?
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Aferição de temperatura de passageiros do Aeroporto 
de Guarulhos será realizada por câmera térmica 

MPF coordena ação humanitária para repatriar 
colombianos acampados no aeroporto

Operação Cavalo de Aço fiscaliza 133 
motociclistas e recupera carros roubados

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O GRU Airport 
e a maior empresa global de 
segurança eletrônica de capi-
tal privado, Dahua Techno-
logy, anunciam a instalação 
de câmeras térmicas com ca-
librador black body no Aero-
porto de Cumbica. O objetivo 
é identificar passageiros com 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Grupo de Se-
gurança Viária, por meio das 
forças de segurança pública, 
finalizou nesta quinta-feira 
(18) a operação integrada de 
fiscalização Cavalo de Aço, 
voltada aos motociclistas em 
Guarulhos. A ação durou 
toda a semana, com 133 mo-
tos fiscalizadas, seis recolhi-
das ao pátio e 106 autuações 
por motivos diversos, além 
de dois carros roubados.

Além das motocicletas, 
outros 38 veículos foram 
abordados (dois recolhidos), 
nove documentos apreendi-
dos, 27 testes de bafômetro 
realizados, dois carros rouba-
dos recuperados e, na quarta-
-feira, uma pessoa detida por 
assédio sexual dentro de um 
ônibus. Ela foi reconhecida 
pela vítima na rua e agentes 
de trânsito foram chamados. 
A Polícia Militar foi então 
acionada e efetuou a prisão.  

A operação se destinou 
ao grupo do trânsito que 
é o recordista em óbitos 
decorrentes de acidentes 

no município, segundo os 
estudos mais recentes do 
Observatório Municipal de 
Segurança Viária.

Entende-se que o atual pa-
norama socioeconômico de 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 trouxe o fenôme-
no do aumento da circulação 
de motocicletas para a rea-
lização de entregas rápidas, 
denominada delivery. Apesar 
da redução dos acidentes em 
4,59% no 1º quadrimestre de 
2020, especificamente para 
motociclistas houve um au-
mento de 34,18% nos desas-
tres no mesmo período.

Por esse motivo, o Grupo 
de Segurança Viária mante-
rá as fiscalizações integradas 
neste ano visando a propor-
cionar mais segurança tanto 
aos motociclistas quanto aos 
demais usuários das vias pú-
blicas, lutando pela redução 
dos acidentes de trânsito, 
mortos e feridos e sempre 
reivindicando a participação 
de toda a sociedade por um 
trânsito mais seguro.

temperatura elevada (acima 
de 37,8º), o que pode signifi-
car presença do coronavírus. 
Esta tecnologia permite maior 
precisão na indicação da tem-
peratura corporal das pesso-
as, com margem de 0,3°C.

Aeroportos na Espanha, 
Turquia, Chile, Argentina e 

Colômbia contam com o mes-
mo equipamento que tam-
bém está em funcionamento 
no Metrô de Salvador, desde 
o dia 01 de junho. Além disso, 
outros espaços públicos pelo 
país possuem câmera térmi-
ca, mas o diferencial da tec-
nologia da Dahua Technology 
no aeroporto administrado 
pela GRU Airport é a fonte 
de calibração constante e em 
tempo real para a câmera, 
chamada black body.

Com funcionamento inin-
terrupto durante todos os 
dias da semana, as câmeras 
estão instaladas no portão de 
embarque do Terminal 2. Por 
meio de um monitor, agentes 
da GRU Airport acompanha-
rão toda a operação. Se um 
passageiro for identificado 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: ETTORE CHIEREGUINI/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Resultado dos 
esforços conjuntos de diversas 
autoridades do Brasil e da Co-
lômbia, a situação dos cerca de 
240 imigrantes colombianos 
acampados há mais de um 
mês de forma precária no Ae-
roporto Internacional de Gua-
rulhos, foi solucionada com 
sucesso. Cinco voos humani-
tários, sendo os dois últimos 
na tarde de quarta-feira (17), 
saíram com destino a Bogotá.

Os impactos econômicos 
decorrentes da pandemia de 
covid-19 levaram centenas de 
imigrantes ao desemprego. 
Sem vislumbrar recolocação 
próxima no mercado de tra-
balho brasileiro, em menos 
de um mês centenas de co-
lombianos instalaram-se no 
aeroporto internacional de 
Guarulhos, entre eles idosos, 
crianças e bebês, em situação 
de completa vulnerabilidade 
social e sanitária, reivindican-
do repatriação humanitária 
ao governo colombiano.

Com o objetivo de buscar 

com temperatura superior 
a 37,8°C será direcionado ao 
posto médico do aeroporto 
para receber atendimento e 
instruções.

As câmeras com calibra-
dor especial da Dahua Tech-
nology operam com o uso de 
inteligência artificial e anali-
sam algoritmos que medem 
a temperatura proporcional à 
quantidade de raios infraver-
melhos emitidos por uma pes-
soa. Assim, é possível medir a 
temperatura de até cinco mil 
passageiros em apenas 30 mi-
nutos. Utilizando um termô-
metro convencional, a análise 
dos viajantes levaria 5 horas.

Aferir a temperatura cor-
poral antes do embarque 
por meio de câmera térmi-
ca é uma das medidas que a 

GRU Airport oferece aos seus 
passageiros como boa práti-
ca contra a disseminação do 
novo coronavírus. Diversas 
outras recomendações da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) estão 
sendo seguidas pela conces-
sionária para o combate e pre-
venção à doença no Aeropor-
to Internacional de São Paulo.

As câmeras funcionarão 
no portão de embarque do 
Terminal 2, que concentra 
90% do fluxo de voos e pas-
sageiros de todo o aeroporto. 
No Terminal 3, que responde 
por 10% das operações do ae-
roporto, os passageiros têm a 
temperatura corporal medida 
por paramédicos contratados 
pela GRU Airport, no portão 
de embarque.

uma solução para este gra-
ve problema humanitário, o 
Ministério Público Federal 
(MPF) tomou a iniciativa de 
convocar e coordenar reuni-
ões emergenciais e tratativas 
envolvendo autoridades dos 
dois países. A primeira reu-
nião ocorreu em 27 de maio. 
Já na semana seguinte, em 4 
de junho, saiu o primeiro voo. 

Na sequência, foram rea-
lizadas diversas reuniões, o 
que resultou na saída de ou-
tros quatro aviões humani-
tários para a Colômbia, dois 
em 10 de junho e outros dois 

ontem (18/6). Ao todo foram 
repatriados mais de 300 co-
lombianos, número este que 
superou os 240 acampados 
estimado no censo realizado 
pelas autoridades colombia-
nas, com apoio da polícia 
federal e agentes da conces-
sionária GRU Airport. “O ob-
jetivo da ação humanitária foi 
atingido com grande êxito. 
Logramos superar o número 
de colombianos que constava 
do censo”, explica o procura-
dor da República Guilherme 
Göpfert, responsável pelo pro-
cedimento no MPF.
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Prefeitura abre inscrições para contratação de professores eventuais na segunda

Evento internacional conecta alunos e educadores de Guarulhos à cultura africana

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os interessados 
em prestar o serviço de pro-
fessor eventual na rede de 
ensino de Guarulhos podem 
participar do processo seletivo 
aberto pela Secretaria de Edu-
cação. As vagas pontuais são 
para educação infantil e en-
sino fundamental. Em razão 
da pandemia do coronavírus, 
toda a seleção será feita por 
meio digital.

As inscrições deverão ser 
feitas no Portal da Educação 
(portaleducacao.guarulhos.

sp.gov.br/concurso) a partir 
das 9h da próxima segunda-
-feira (22) até as 16h de quarta-
-feira (01/07). O candidato deve 
ter habilitação específica para 
o magistério no nível médio 
(ensino médio), licenciatura 
em pedagogia ou curso nor-
mal superior, equivalente à 
licenciatura em pedagogia. 
A novidade este ano é a pos-
sibilidade de o professor que 
cumpre o requisito mínimo 
e tenha outra licenciatura mi-
nistrar aulas para o ciclo II do 

ensino fundamental.
O processo seletivo prevê 

a avaliação de títulos e experi-
ência docente. As contratações 
serão por tempo determinado, 
pelo prazo de 180 dias, poden-
do ser prorrogadas por igual 
período por uma única vez. 
A jornada de trabalho será de 
até 10 horas diárias e de até 44 
horas semanais. A remunera-
ção do professor eventual será 
feita com base no número de 
horas-aula cumpridas no mês 
da convocação.

FOTO: EDUARDO CALABRIA
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DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - Pelo segundo ano 
consecutivo, alunos da EPG Jor-
ge Amado e professores da rede 
municipal de ensino de Guaru-
lhos participaram na terça-feira 
(16) do Global Kids Day, evento 
de multiculturalismo promo-
vido pela Rede de Educadores 
Internacionais Fab Lat Kids.

Com o tema Ngoma, nome 

No Dia Internacional da 
Criança Africana, represen-
tantes de Itália, Quênia, Ja-
pão, Argentina, Catar, Sudão, 
Bolívia, México, Inglaterra, 
Peru, Venezuela, França, Tai-
lândia e Brasil se reuniram 
virtualmente para um inter-
câmbio cultural, educativo e 
tecnológico.

de um tambor muito popular 
no continente africano, mais 
de 170 participantes puderam 
conhecer novas manifestações 
culturais e acompanhar apre-
sentações de dança, brincadei-
ras e comentários sobre a vida 
de Nelson Mandela sob o ponto 
de vista de crianças do Quênia 
e do Sudão.

O evento abriu espaço para 
uma oficina online sobre con-
fecção de tambores e máscaras 
com materiais de baixo custo e 
foi encerrado com um grande 
show interativo, em que todos 
os participantes tocaram os 
instrumentos que construíram 
e cantaram juntos uma canção 
originária de Gana.

A inclusão de Guarulhos no 
projeto é uma iniciativa com-
partilhada entre o Laboratório 
de Criatividade e Inovação da 
Escola de Administração Públi-
ca, da Secretaria de Gestão, e a 
Seção de Tecnologias da Secre-
taria de Educação, responsáveis 
por garantirem o acesso gratui-
to à plataforma do evento.



8 Sábado e domingo, 20 e 21 de junho de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

No cenário de isolamento imposto pela doença 
covid-19, de acordo com especialistas, o cérebro 
recorre aos sonhos para metabolizar as emoções 
intensas vivenciadas durante o dia e assimilar eventuais 
experiências que possam favorecer a sobrevivência, em 
uma estratégia de adaptação ao “novo normal”. 

O setor de Monitoramento e Inteligência da 
Subcoordenadoria de Fiscalização da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento intensifi cou as ações 
para combate a fraudes e irregularidades nos 
setores ligados a itens essenciais ao combate da 
pandemia da covid-19. 

ANOTE

O julgamento foi novamente 
suspenso com o pedido de vista do 
ministro Alexandre de Moraes

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) retomou, no último dia 9 de 
junho, o julgamento de duas Ações 
de Investigação Judicial Eleitoral 
que pedem a cassação da chapa que 
elegeu o presidente Jair Bolsonaro e 
o seu vice, Hamilton Mourão, (AI-
JEs nº 0601369-44 e 0601401-49), o 
qual teve início em 26 de novembro 
de 2019. Estas ações têm por objeto 

os ataques cibernéticos a um grupo 
de Facebook denominado “Mulhe-
res contra Bolsonaro”, o qual teria 
favorecido Bolsonaro, uma vez que 
a postagem referia que elas estavam 
aderindo à campanha do atual pre-
sidente.

 Na citada sessão de 26/11/2019, o 
Plenário do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) iniciou o julgamento dessas 
duas ações contra os então candida-
tos, respectivamente, aos cargos de 
presidente e de vice-presidente da 
República nas Eleições 2018. Uma 
das ações também foi apresentada 
em desfavor do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro.

 Em seu voto, o relator reconheceu 
que era estreme de dúvidas de que a 
referida página do grupo virtual do 
Facebook foi alvo de ataques ciberné-
ticos, fato comprovado pelas provas 
constantes dos autos e por informa-
ções prestadas pelo Facebook Serviços 
Online do Brasil Ltda., que atestou a 

invasão e a alteração da página, ocor-
rida nos dias 15 e 16 de setembro de 
2018. Todavia, segundo o Ministro 
Og Fernandes, mesmo que tenha sido 
provada a materialidade do ilícito, as 
investigações não foram conclusivas 
quanto à sua verdadeira autoria. Além 
disso, acrescentou o relator, a invasão 
ao perfi l em rede social perpetrada por 
menos de 24 horas não teve gravidade 
capaz de causar ofensa à normalidade 
e à legitimidade do pleito, conquanto 
possa repercutir em outras áreas do 
Direito, como a civil e a penal.

 Para o relator, a rigorosa sanção 
de cassação do registro ou do diploma 
tem amparo em situações excepcionais 
e somente deve ser aplicada quando 
houver provas robustas, fortes e con-
tundentes de autoria e participação. 
Dessa forma, os pontos controvertidos 
são dois: a) aferir a responsabilidade 
do ato à chapa Bolsonaro-Mourão; b) 
se a invasão do perfi l resultou em favo-
recimento da mencionada chapa.

 Retomado o julgamento o Ministro 
Edson Fachin divergiu do relator aco-
lhendo preliminar de cerceamento de 
defesa e autorizar produção de prova 
pericial, para apurar se houve envolvi-
mento efetivo do presidente Jair Bolso-
naro, uma vez que este replicou a frau-
de em seu twitter, que tem milhões de 
seguidores. Para Fachin, a negativa do 
relator compromete o exercício do de-
vido processo legal e inibe a realização 
de perícia técnica para buscar identifi -
car os autores do feito. 

 Cumpre ressaltar que o inciso XVI 
prevê que “para a confi guração do ato 
abusivo, não será considerada a poten-
cialidade de o fato alterar o resultado 
da eleição, mas apenas a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizam”. Há 
que se apurar se a utilização de uma 
empresa com objetivo de hackear a pá-
gina do facebook “das mulheres contra 
Bolsonaro”, alterando-a para “mulher 
com Bolsonaro” e a reprodução pelo 
Presidente para dezenas de milhões 
de seguidores, é ou não grave? Essa 
resposta teremos se os Ministros Ale-
xandre de Moraes e Roberto Barroso 
aderirem a tese divergente e reabrirem 
as investigações. Assim começa o cal-
vário de Bolsonaro perante a Justiça 
Eleitoral brasileira!

Qual será o fi nal do 
calvário da chapa 
Bolsonaro-Mourão no TSE?

PONTO
DE VISTA

advogado especialista em 
Direito Eleitoral e Direito 
Penal e professor da Escola 
Paulista de Direito

MARCELO AITH
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Brasil é segundo país a passar da 
marca de 1 milhão de casos de covid-19

Bolsonaristas afirmam que Weintraub ganhou 
cargo em Washington para não ser preso

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil tor-
nou-se nesta sexta-feira (19), 
o segundo país do mundo a 
superar a marca de 1 mi-
lhão de casos da covid-19. 
Antes, os Estados Unidos 
já tinham chegado a este 
número, no dia 28 de abril. 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Interlocutores do 
presidente Jair Bolsonaro in-
dicam nas redes sociais que a 
nomeação de Abraham Wein-
traub para o Banco Mundial 
não se trata de um prêmio de 
consolação, mas de uma estra-
tégia do presidente para tirar 
o ex-ministro do País e evitar 
sua prisão pelo Supremo Tri-
bunal Federal. Weintraub é 
investigado no inquérito das 
fake news, que tramita na 
Corte e já determinou a pri-
são de vários alvos.

Nas suas redes sociais, o 
ex-ministro informou nesta 
sexta-feira (18), que precisa 
sair do País “o quanto antes”. 
Em entrevista à CNN Brasil, 
revelou o motivo. “A priorida-
de total é que eu saia do Brasil 
o quanto antes. Agora é evitar 
que me prendam, cadeião, e 
me matem”, disse ele.

O youtuber Bernardo Küs-
ter, um dos alvos do inquéri-
to das fake news, foi o mais 

explícito. “Estão articulando a 
prisão desse homem e a vida 
dele vai se complicar. O Su-
premo já sinalizou que não 
vai dar moleza para ele quan-
do o mantiveram no inquéri-
to das fake news. O entendi-
mento de muitos é de que a 
prisão dele vai acontecer, ou 
ia acontecer, não sei, mais dia, 
menos dia, e ele, para preser-
var sua vida e de sua família, 
ele vai embora do Brasil para 
fugir dessa perseguição di-
tatorial que já se instalou no 
Brasil”, afirmou.

O empresário Leandro 
Ruschel, que também integra 
a rede bolsonarista, é outro 
que relacionou a saída do ex-
-ministro do País ao proces-
so no Supremo. “Vivemos 
em pleno regime de exceção 
Quando um ministro precisa 
se exilar por algo que ele fa-
lou, imagine o que resta ao 
cidadão comum”, disse a seus 
410 mil seguidores no Twitter. 

Atualmente, são 2,1 mi-
lhões de casos nos Estados 
Unidos e 1.009.699 no Bra-
sil, segundo levantamento 
do consórcio de veículos de 
imprensa brasileiros.

O primeiro milhão de 
infectados pelo coronaví-

FOTO: RONALDO BARRETO/ESTADÃO

rus no Brasil acontece 35 
dias depois que Nelson Tei-
ch deixou o cargo de minis-
tro da Saúde, hoje ocupado 
interinamente por Eduardo 
Pazuello. O Brasil é o se-
gundo país com mais ca-
sos da covid-19 e também 
o segundo com mais víti-
mas fatais da doença, com 
48.427 vidas perdidas.

Brasil e Estados Unidos 
estão longe de terem seus 
números alcançados por 
outros países. Na compi-
lação de dados feita pela 
universidade americana Jo-
hns Hopkins, a Rússia, em 
terceiro lugar no número 
casos, conta até o momen-
to 568 mil casos, seguida 
da Índia, com 380 mil. Glo-
balmente, a Johns Hopkins 
conta 8,5 milhões de casos 
e 456 mil mortes em decor-
rência da covid-19.



ÁRIES: Com bastante dificuldade demonstrará que é 
uma pessoa verdadeiramente resistente e forte. Em Mar-
te, algumas condições irão criar boas fontes de energia.

TOURO: A vaidade pode vir a lhe deixar em uma posição 
negativa, suas impressões podem vir a se apresentar de 
maneira equivocada. 

GÊMEOS: Tome atitudes verdadeiras e com um pouco 
mais afinco, porém não deixe de ativar a sua imaginação. 
Em Júpiter muitas coisas podem convergir.

CÂNCER: Você terá uma grande facilidade para entender 
melhor determinadas situações, porém tudo dependerá 
de como conduz de fato a sua rotina. 

LEÃO: O seu sorriso irá contagiar a todos que estão ao 
seu lado, por este motivo deve sempre que possível, 
manter a calma será algo muito valioso.
 
VIRGEM: Aquilo sempre te fortaleceu, irá agora também 
favorecer as pessoas que estão ao seu lado, essa boa 
energia lhe ajudará bastante. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Tudo o que você mais precisa neste momento é 
agir com calma, tentar pensar em soluções eficiente para 
resolver alguns dos seus problemas. 

ESCORPIÃO: Se agir com inteligência, poderá evitar 
muitos problemas, pois você conseguirá ir além do que 
tanto imaginava. 

SAGITÁRIO: As suas virtudes irão lhe render uma grande 
e forte vantagem em relação às outras pessoas. Com 
Marte você obterá vitórias inacreditáveis.

CAPRICÓRNIO: A fadiga pode vir a se apresentar como 
um obstáculo para o seu desenvolvimento, por isso deve 
acreditar acima de tudo no seu potencial. 

AQUÁRIO: As melhores coisas que podem vir a acontecer 
na sua vida, se darão por causa da sua grande paciência. 
Poderá diminuir alguns problemas.
 
PEIXES: O amor rondará esta constelação de um jeito 
muito agradável e superior aquilo que imaginava. Toda a 
sua energia estará revitalizada.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

MCT
ZECABALEIRO
HISTORIADOR

OEILAAN
DANICADE

PENDENTESI
TEHFSR

PRORROGAÇÃO
ANSOLOM

INGREDIENTE
SALESIOC
PUSJALMA

PORTÕESOEN
RASAGUI
TEPUCREC

NECESSITADO

Cantor de 
"Telegra-
ma" e de
"Lenha"

Animal
afetado

pela febre
aftosa

Adalgisa
Nery,

poetisa
carioca

"Promessa
(?) dívida"

(dito)

"(?)
Tereza",
sucesso 
da MPB

Variedade
de banana
de casca

roxa
Diz-se dos
assuntos
ainda não
resolvidos

Entidade
como o
Green-
peace

Na hora
(?): no

momento
preciso

Ancelmo
(?),

jornalista
sergipano

Salman
Rushdie,
escritor
britânico

Recurso
para o 

desempate
(fut.)

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Cada item
de uma
receita

culinária

Jean (?),
piloto

francês
(autom.)

A típica
nórdica, 
pela cor 

do cabelo
Secreção 

amarelada
de furún-

culos

Letra do
ressalto à
direita, no

teclado 

Gilson
Chveid

(?), nume-
rólogo

Eric
Clapton,

guitarrista
inglês

(?) ao
vinho, 

sobremesa
sulista

Edgar
Degas,
pintor

francês

Plástico de
garrafas 

recicláveis

Botão de
gravação
em filma-

doras

Profissão de Lula
no ABC paulista
Idem

(abrev.)
Estrada,

em inglês

Dançarino carioca, co-
reógrafo de escolas

de samba1ª esposa 
de Jacó (Bíblia)

Locomove as pessoas
de um local a outro

Responder (ao 
toque do telefone)

(?) Stul-
bach, ator

Cientista
como
Sérgio

Buarque
de

Holanda 

Una por pacto
Efeito colateral 

de certos
antidepressivos

Pobre;
indigente

Os do
inferno 

são sete,
segundo a

religião
islâmica

(?) de Maio, emble-
ma nacional da Ar-

gentina e do Uruguai
Baile com forró (pop.)

Princípio
espiritual
Mascote
do Inter
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Bienal do Livro de São Paulo é adiada para 2022

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Câmara Brasi-
leira do Livro e a Reed Exhi-
bitions, responsáveis pela 
realização e organização da 
26ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo, comuni-
caram nesta sexta-feira (19), 
o adiamento do evento para 
2022 diante da pandemia de 
covid-19 e dos seus impactos. 
A medida visa “garantir a saú-
de e segurança dos visitantes, 
autores, expositores, parcei-
ros e colaboradores”. O evento 
ocorreria entre os dias 30 de 

outubro e 8 de novembro.
A organização da Bienal 

Internacional do Livro de São 
Paulo prometeu divulgar no-
vas informações e novidades 
do evento. A Bienal do Livro 
recebe cerca de 600 mil vi-
sitantes a cada edição e está 
entre os principais eventos li-
terário no Brasil. “Em respeito 
a este público, vamos traba-
lhar para realizar uma edição 
ainda melhor e que atenda 
plenamente à expectativa dos 
leitores de todo o país”, disse a 

produção, em nota.
A Bienal voltaria ao Expo 

Center Norte em 2020. O lo-
cal já foi sede do evento entre 
1996 e 2002, antes de ele se 
mudar para o Centro de Expo-
sições Imigrantes e então para 
o Anhembi. Alguns grandes 
eventos continuam previstos 
para o segundo semestre na 
cidade, entre eles, o show de 
Harry Styles no Allianz Parque 
(7 de outubro), a CCXP (3 a 6 
de dezembro) e o Lollapalooza 
Brasil (4 a 6 de dezembro).

FOTO: KELSEN FERNANDES/FOTOS PÚBLICAS
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CLASSIFICADOS

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

PASSO PONTO
Auto Peças, Bonsucesso Grs. 
Ót. Locaz. F. : 947260886

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

Vende-se

IMÓVEIS PUBLICIDADE LEGAL

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. LUCAS RAFAEL TOMAS HENRIQUE - CTPS 5820709 - 
série 0050 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o 
Sr. LUCAS RAFAEL TOMAS HENRIQUE, portador da 
CTPS 5820709 - série 0050 - SP, a comparecer ao seu 
local de trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 23 de março de 2020, dentro 
do prazo de 24hs a partir desta publicação, isso não 
ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. Informamos ainda que tentamos o 
envio de telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32

Liberal, bonita e sensual

Completa, Anl na faixa

Dot. atv/pass Orl c/mel

Topo tudo, frente e verso
  

F:98045-6896 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

F:97754-8017 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

GORDA ATIVA
V. Guilherme - Carandiru  
sozinha 11 96339-2331Zap

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

ANUNCIE AQUI 
97380-7685
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Sesc abraça ideia do Tear Guarulhos 
para driblar a crise diante da pandemia

Xuxa comemora 30 anos do fi lme ‘Lua de Cristal’

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Tear, uma uni-
dade da rede de atenção psicos-
social da Secretaria da Saúde, 
está comemorando mais uma 
parceria com o Sesc Guarulhos. 
Desta vez para a confecção de 
1.500 máscaras de proteção 
facial, iniciativa que, além de 
gerar renda e ajudar no pa-
gamento de bolsa-auxílio aos 
participantes do projeto, ainda 
está alavancando a divulgação 
do trabalho desenvolvido pela 
equipe deste serviço de saúde 
mental do município nos ca-
nais ofi ciais do Sesc.

Segundo a gerente do Tear, 
Denise Castanho Antunes, essa 
mais nova parceria com o Sesc 
vai potencializar a estratégia 
que sua equipe adotou para 
driblar a crise diante da pande-
mia. Com a portaria 055/2020-
SS, publicada no Diário Ofi cial 
do município em 23 de março, 
que alterou o funcionamento 
dos serviços de saúde para evi-
tar aglomerações, o Tear – que 
tem como foco a inclusão social 
por meio das ofi cinas de traba-
lho, cultura e convivência com 
geração de renda através comer-
cialização dos produtos – se viu 
obrigado a diminuir substan-
cialmente sua produção.

Com isso, veio junto a pre-
ocupação de como seria efe-
tuado o pagamento da bolsa-
-auxílio aos assistidos por este 
serviço, uma vez que parte da 
renda com a venda dos pro-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - “Lua de Cristal, 
que me faz sonhar, faz de mim 
estrela que eu já sei brilhar”. 
Toda criança que viveu o fi m 
dos anos 1980 e início de 1990 
cantou essa música da “Rainha 
dos Baixinhos”. Nesta quinta-
-feira (18), Xuxa Meneghel re-
lembrou os 30 anos do fi lme 
Lua de Cristal. “TBT especial 
do fi lme que encantou gera-
ções e que bateu recordes de 
bilheteria nos anos 90: ‘Lua 
da Cristal’!”, escreveu Xuxa no 
perfi l ofi cial dela no Instagram.

A apresentadora fazia par 
romântico com o humorista 
Sérgio Mallandro no longa-me-
tragem. A personagem princi-
pal, Maria da Graça, chega à ci-
dade grande para morar com a 
tia e seus primos, mas eles ator-
mentam a vida dela, fazendo-a 
trabalhar na casa onde moram, 
em um roteiro muito parecido 
com o do desenho Cinderela, 
da Disney. No meio do cami-
nho pela busca do sonho de fa-
zer aulas de canto, ela conhece 
Bob e os dois se apaixonam.

dutos é destinada aos próprios 
usuários do Tear. “A princípio, 
pensamos em utilizar o fundo 
rotativo comum, que recebe 
a destinação de 10% de toda 
a venda realizada e tem como 
objetivo auxiliar em situações 
emergenciais ou potencializar 
o Tear, mediante consulta da 
assembleia com os participan-
tes. Foi aí que surgiu a ideia de 
produzir máscaras artesanais”, 
explica Denise.

Após uma ampla pesquisa 
sobre recomendações técnicas 
e determinações do Ministé-
rio da Saúde, a equipe do Tear 
iniciou em abril passado a pro-
dução de máscaras com a tec-
nologia da República Checa, 
que utilizava fi ltro de café no 
meio do tecido. “Entre abril e 
maio fi zemos 1.600 unidades 
e vendemos para clientes, para 
a Associação Saúde da Família 
e estamos à disposição para re-
ceber novas encomendas por 

WhatsApp (99697-0352) ou 
pelo site (https://www.projeto-
tear.org.br)”, explica a gerente 
deste serviço da rede de aten-
ção psicossocial da prefeitura.

Segundo Denise, todo o 
trabalho é executado por fun-
cionários do Tear e por duas 
usuárias que continuaram a 
frequentar a ofi cina de costura. 
Esse engajamento para driblar 
a crise diante da pandemia cha-
mou mais uma vez a atenção 
do Sesc, que já tinha feito ou-
tras parcerias com o Tear desde 
a inauguração da unidade.

Foi quando, no fi nal de 
maio, o Sesc lançou o projeto 
Tecido Solidário e várias unida-
des começaram a buscar par-
ceiro para a produção de más-
caras, sendo o Tear novamente 
selecionado para participar de 
mais esta iniciativa. 

As máscaras serão distribu-
ídas pelo Sesc a comunidades 
em situação de vulnerabilidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Quatro locais em SP oferecem 
cinema no esquema drive-in
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus obrigou o 
fechamento das salas de ci-
nema do País, como outros 
locais de diversão também 
tiveram de fazer. Mas com 
as normas de isolamento 
um pouco mais afrouxa-
das, algumas alternativas 
culturais começaram a sur-
gir, como é o caso dos cines 
drive-in. Algumas cidades 
estão usando essa antiga 
alternativa na tentativa de 
respirar um pouco em meio 
a essa crise de saúde.

Na capital paulista, qua-
tro locais estão oferecendo a 
exibição de fi lmes nas telo-
nas, mas com o público den-
tro do carro. São eles: Belas 
Artes Drive-In: Memorial 
da América Latina. Avenida 
Auro Soares de Moura An-

drade, 664, Portão 2, Barra 
Funda/Ingressos: R$ 65 por 
veículo; Cine CTN Drive-In: 
rua Jacofer, 615, Limão. Sex-
ta-feira a domingo a partir 
das 19h/Ingressos: R$ 20 por 
pessoa no carro; Cine Stella 
no Arena Estaiada Drive-
-in: Avenida Ulysses Reis de 
Mattos, 230 - Real Parque, 
São Paulo./Ingressos: R$ 100 
por veículo; e Cine Patties: 
rua Doutor Alceu de Cam-
pos Rodrigues, 95 (estacio-
namento ao lado da Mater-
nidade São Luiz)./Ingressos: 
a partir de R$ 200 por carro 
(inclui lanches e bebidas).

Os fi lmes são variados, 
inclusive com alguns que 
possibilitam levar a crian-
çada. Os ingressos podem 
se comprados somente pela 
internet.



www.fmetropolitana.com.br|   Sábado e domingo, 20 e 21 de junho de 202012

jornalfolhametro

folhametropolitanagru

RECEBA NOSSA EDIÇÃO ONLINE NO SEU CELULAR.
SALVE NOSSO NÚMERO E MANDE UMA MENSAGEM 

VIA WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Divulgue seus 
anúncios em nossas 
Divulgue seus 
anúncios em nossas 
Divulgue seus 

redes sociais!
Mais de 50 mil 
seguidores vendo 
a sua marca.
seguidores vendo 
a sua marca.
seguidores vendo 
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