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Estado anuncia volta às aulas 
a partir do dia 8 de setembro
Reabertura vale para as redes pública e privada, na educação infantil e no ensino fundamental e médio; salas terão ocupação 
máxima de 35%, com revezamento de estudantes, além de medidas de segurança como o uso obrigatório de máscaras Pág. 7
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia É desta forma que temos que trabalhar, 

buscando servir cada vez melhor o cidadão 
guarulhense”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Alunos ganham projeção no cenário 
nacional de feiras científicas

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

cidade. Os encontros são transmitidos pela 
fanpage da Guarulhos Film Commission no 
Facebook, disponível no link https://www.fa-
cebook.com/grufilmcommission/.

Sob mediação de Tico Barreto, o encon-
tro desta semana conta com as participações 
do cineasta guarulhense Wesley Gabriel, um 
dos fundadores do Coletivo Kinoférico, e Edu 
Felistoque, diretor cinematográfico, roteirista, 
diretor de fotografia, montador e produtor.

quatro semanas do mês de maio.
Segundo a pesquisa, o valor repassado 

pelo governo correspondeu a 44,6% do ren-
dimento médio dos ocupados, a 77,5% do ren-
dimento médio dos trabalhadores por conta 
própria, e foi 21,2% superior ao rendimento 
médio do trabalhador doméstico. “Levando-
-se em conta que as duas últimas categorias 
estariam entre as principais populações-alvo 
do programa, o valor fornecido revelou-se 
capaz de compensar grande parte da perda 
potencial de renda domiciliar causada pela 
pandemia da covid-19”, considerou o Ipea.

Cinema de quebrada, que são produções 
realizadas nas periferias das cidades, e séries 
de TV são os temas do Seminário Audiovisual 
que acontece nesta sexta-feira (26), às 20h. 
Iniciativa da Secretaria de Cultura de Guaru-
lhos por meio da Divisão do Audiovisual, o 
seminário promove uma série de encontros 
online com empresários, produtores e artistas 
de todo o Brasil para discutir os avanços da 
política pública da atividade audiovisual na 

Ao todo 4,2 milhões de brasileiros, ou 
cerca de 2% da população, apresentaram 
sintomas conjugados de síndrome gripal 
que podiam estar associados à covid-19 
em maio, calcula a PNAD Covid-19, pes-
quisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Os conjun-
tos de sintomas utilizados foram: perda 
de cheiro ou de sabor, ou tosse e febre 
e dificuldade para respirar, ou tosse e fe-
bre e dor no peito. Segundo o IBGE, eles 

O valor médio do Auxílio Emergencial 
(AE) concedido em meio à pandemia do 
novo coronavírus foi capaz de compensar 
boa parte da perda de potencial de renda 
das famílias brasileiras. Na média, o auxí-
lio representou um acréscimo médio de R$ 
846,50 aos domicílios do País. O efeito mais 
significativo aconteceu em estados do Norte 
e Nordeste. A conclusão é de estudo con-
duzido pelo Ipea e divulgado nesta quarta-
-feira, 24. A pesquisa se baseou em dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Covid-19, do IBGE, e considerou 

Cinema de quebrada e séries de TV são temas de debate 

4 milhões de brasileiros apresentaram sintomas associados à covid 

Auxílio Emergencial compensou boa parte da perda de renda

foram informados pelo morador e não se 
pressupõem a existência de um diagnós-
tico médico.

“Esses sintomas conjugados estão mais 
concentrados nas regiões Norte ou Nor-
deste. Em termos de perfil, eles estão mais 
associados às mulheres, à população de 
30 a 59 anos de idade, e à população preta 
ou parda”, disse Maria Lúcia Vieira, coor-
denadora de Rendimento e Emprego do 
IBGE, em entrevista coletiva.

“Energia Visual Emocio-
nal (EVE) – a inteligência 
artificial como ferramen-
ta de inclusão de pessoas 
com deficiência visual por 
meio do reconhecimento 
facial em imagens utilizan-
do a fala”. Este é o título 
do projeto dos estudantes 
pesquisadores Nathalia 
Assunção das Chagas e 
João Pedro Gomes de Al-
meida, do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo 
– Campus Guarulhos, que 
é finalista na Feira Brasi-
leira de Jovens Cientistas 
(FBJC).

A feira, que tem por 
objetivo estimular a pro-
dução científica e desen-
volver uma rede de jovens 
cientistas brasileiros, reúne 
projetos de diversas áreas 
desenvolvidos por pro-
fessores e estudantes de 
todo o Brasil. A premiação 
acontecerá neste domingo 
(28), a partir das 19h.

Para o diretor de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
de Guarulhos, Gustavo 
Prado, essa representati-
vidade demonstra a im-

portância do fomento à 
ciência por parte do poder 
público. “Essa oportuni-
dade, além de ser um jus-
to reconhecimento ao be-
líssimo projeto realizado 
pela Nathalia e pelo João 
Pedro e ao mérito dos 
professores e orientado-
res do Instituto Federal de 
Guarulhos, reforça a ideia 
que os projetos de de-
senvolvimento científico 
devem ser tratados como 
prioridade pelos gover-
nos. Não é incomum sur-
girem em eventos munici-
pais de fomento à ciência, 
como acontece na Feceg 
(Feira de Ciências e Enge-
nharia de Guarulhos), pro-
jetos que em pouco tempo 
passam a fazer parte do 
nosso cotidiano. Ver esse 
projeto que saiu de Gua-
rulhos em feiras de nível 
nacional nos faz sentir que 
estamos bem representa-
dos e no caminho certo”, 
acredita Prado.

Para conhecer todos os 
projetos participantes e sa-
ber mais sobre a programa-
ção basta acessar o site da 
feira: https://fbjc.com.br/.
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ACE-Guarulhos faz live para debater 
reabertura econômica e ações da entidade

Trecho em obras na avenida 
Otávio Braga de Mesquita 
no Taboão deve ser evitado 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos fará um vídeo ao 
vivo, na tarde de hoje para 
tratar dos impactos da flexi-
bilização das atividades não 
essenciais, desde o dia 12 
deste mês, e das ações que 
a entidade vem usando para 
prestar socorro e apoio aos 
empresários associados.

A live será mediada pelo 
diretor de Marketing da en-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A fim de não 
desperdiçar tempo em con-
gestionamentos, motoristas 
devem evitar trecho da ave-
nida Otávio Braga de Mes-
quita, no Taboão, entre a 
rua Pedro de Toledo e a pra-
ça Oito de Dezembro, devi-
do à execução de obras de 
drenagem, recomposição 
de guias, sarjetas, passeio, 
acessibilidade e recapea-
mento na via e pede descul-
pas pelos transtornos cau-
sados pelas intervenções.

A ação no local é co-
ordenada pela Secretaria 
Municipal de Obras e bus-
ca melhorar o cotidiano 
de moradores e comercian-
tes que sofrem há tempos 
com o trânsito intenso e, 
em épocas de chuva, com 
problemas acentuados pe-
las enchentes. Os trabalhos 

incluem drenagem em uma 
extensão de 1,5 mil metros 
e recapeamento asfáltico ao 
longo de 18 mil m².

A empresa Schunck Ter-
raplenagem e Transporte Ei-
reli foi contratada por R$ 5,2 
milhões para a execução da 
obra. O valor conta com fi-
nanciamento da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). Iniciada 
em meados de maio, o prazo 
previsto para a conclusão dos 
trabalhos é de oito meses.

A Secretaria de Obras 
também realiza o recapea-
mento da rua Anibal Mar-
tins, no trecho entre as 
avenidas Manoel Isidoro 
Martins e Martins Junior, 
no Jardim Bela Vista. A 
obra conta com extensão 
total de 772,4 metros numa 
área estimada de seis mil 
metros quadrados.

tidade, Lucas Felipe, e terá 
quatro debatedores: o presi-
dente Silvio Alves e seus vi-
ce-presidentes Regina Yabu 
(Serviços), Vilson Caldas (In-
dústria) e Valdir Pinto (Co-
mércio). A conversa online 
começará às 15h e será trans-
mitida pela página da ACE 
no Facebook.

“A ACE tem atuado desde 
o início da quarentena para 
que os empresários tives-

FOTO: DIVULGAÇÃO

sem a orientação necessária 
para enfrentar essa prolon-
gada crise. Neste momento 
de flexibilização a informa-
ção é ainda mais importante 
para que essa retomada seja 
consistente e não ande para 
trás”, observou o presidente.

Desde março, a entidade 
tem tomado atitudes como 
pedidos de prorrogação dos 
vencimentos de impostos 
municipais e a solicitação 
de segurança e melhores 
condições em entidades 
bancárias e imobiliárias, en-
tre outras. “Além do comér-
cio, o setor de prestação de 
serviços também foi e conti-
nua sendo bastante afetado 
pela crise. Nossa ideia com 
a live é debater esses proble-
mas e discutir possíveis so-
luções para amenizar os im-
pactos da pandemia entre o 
empresariado”, completou a 
VP Regina Yabu.
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Guarulhos ganha restaurante popular no Pimentas

Famílias atendidas pelos Cras Ponte Alta e Itapegica 
podem retirar cestas básicas a partir desta quinta

Prefeitura inicia atividade da Casa do Futuro – CadMóvel no Pimentas Fácil STMU realiza mais de 3,2 mil 
atendimentos online durante a pandemia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos inau-
gurou ontem seu terceiro res-
taurante popular, o Coma Bem 
Pimentas, em uma das regiões 
mais populosas do município. 
A entrega do novo equipamen-
to foi feita pelo prefeito Guti em 
uma rápida cerimônia com a 
presença do secretário de De-
senvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale, e de mem-
bros do Legislativo Municipal, 
entre outras autoridades.

O prefeito destacou que a 
princípio, em razão da pande-
mia de covid-19, o restaurante 
trabalhará apenas com marmi-
tex para evitar aglomerações. 
“Neste primeiro momento 
serão servidas 700 marmitas 
por dia para que as pessoas pe-
guem e se alimentem no con-
forto de seus lares, no trabalho 
ou em qualquer outro local, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito de Gua-
rulhos, Guti, acompanhado do 
secretário de Desenvolvimento 
e Assistência Social, Alex Vite-
rale, entregou ontem a “Casa 
do Futuro – CadMóvel” no 
CEU Pimentas. Trata-se de um 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras) itinerante 
que vai levar o atendimento 
aos locais mais distantes, pos-
sibilitando às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade acesso 
a políticas de Assistência Social 
como o Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) 
e demais benefícios oferecidos 
aos cidadãos.

De acordo com o prefeito, 
o novo equipamento possi-

sem que haja aglomerações. No 
momento adequado, em que 
não tivermos mais a pandemia, 
as pessoas poderão se servir e 
sentar no salão do restaurante”, 
afirmou Guti.

Com aproximadamente 
1.000 m² de área, o Coma Bem 
Pimentas irá servir almoço ao 
preço de R$ 1 e café da manhã 
(composto de pão com man-
teiga ou margarina e café) gra-
tuitamente. O funcionamento 
será de segunda-feira a sexta-
-feira, das 7h30 às 8h30 (desje-
jum) e das 12h às 13h (almoço).

Segundo Viterale, a região 
foi escolhida para sediar uma 
unidade do restaurante popu-
lar por apresentar concentração 
de população vulnerável. “Esta 
inauguração tem também 
como foco principal alcançar 
a população em insegurança 

alimentar. De acordo com o 
Cadastro Único, um grande ín-
dice dessas pessoas encontra-se 
na região do Pimentas, o que 
aumentou com a pandemia do 
coronavírus. Então, pensando 
em garantir a segurança ali-
mentar desse público, estamos 
entregando uma nova unidade 
do restaurante popular na re-
gião”, explicou Viterale.

O restaurante popular será 
gerenciado pela organização da 
sociedade civil (OSC) Instituto 
Qualitá, que obteve credencia-
mento na modalidade Serviço 
de Segurança Alimentar. O 
contrato prevê o fornecimento 
de 700 almoços diários balan-
ceados e elaborados por nutri-
cionista, e mais cem desjejuns.

Por conta do novo corona-
vírus foram adotadas algumas 
medidas de prevenção, como 

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Famílias benefi-
ciárias do programa Alimento 
Solidário que moram nas regi-
ões atendidas pelos Cras Ponte 
Alta e Itapegica e não recebe-
ram em casa as cestas do pro-
grama por estar com o endere-
ço desatualizado no CadÚnico 
devem retirá-las a partir desta 
quinta-feira (25) até sábado (27), 
das 9h às 16h, no CEU Bonsu-
cesso e no Centro de Convivên-
cia do Idoso (CCI) Santa Mena, 
respectivamente.

O programa beneficia 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Fácil Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) já realizou, desde o 
início da suspensão do aten-
dimento presencial em 23 de 
março, 3.212 atendimentos de 
diversos serviços pelo site, por 
e-mail e também via WhatsA-
pp até esta quarta-feira (24). To-
dos os benefícios que necessi-
tam da presença do munícipe, 
como a renovação do Cartão do 
Idoso, serão prorrogados auto-

refeições servidas em embala-
gens descartáveis para consu-
mo fora da unidade em sistema 
delivery, filas com marcação 
no chão e disponibilização de 
álcool em gel 70% para higie-
nização das mãos dos usuários.

O município possui mais 
dois restaurantes populares: 
o Coma Bem Josué de Castro 
(Taboão) e o Coma Bem Zilda 
Arns (Macedo). O objetivo dos 

restaurantes populares é for-
necer refeições com qualidade 
nutricional com custo baixo à 
população, possibilitando que 
as pessoas em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica e 
as que necessitam se alimentar 
fora de casa tenham uma ali-
mentação adequada e acessí-
vel, contribuindo assim para a 
segurança alimentar e a saúde 
dos cidadãos.

bilitará o atendimento mais 
próximo de onde as pessoas 
vivem, sem que população 
se desloque para longe. “A 
Casa do Futuro é um serviço 
itinerante que vai até as pes-
soas, e não as pessoas até a 
Prefeitura. É desta forma que 
temos que trabalhar, buscan-
do servir cada vez melhor o 
cidadão guarulhense. Aqui 
ele pode se inscrever no Ca-
dÚnico para ter acesso aos 
programas e benefícios so-
ciais”, destacou Guti.

Já o secretário Viterale 
abordou a importância da 
inscrição do Cadastro Único 
para Programas Sociais. “O 
CadÚnico é a porta de en-

trada para os programas so-
cioassistenciais. E a Casa do 
Futuro é uma inovação para 
o município, que permiti-
rá chegar a locais distantes, 
como comunidades de difícil 
acesso, e levar à inserção no 
CadÚnico, que é obrigatório 
para a obtenção de outros be-
nefícios sociais”, afirmou.

O atendimento do Cad-
Móvel foi iniciado logo após 
sua inauguração, devendo 
prosseguir no CEU Pimen-
tas ao longo de um mês. O 
horário de atendimento é de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

O equipamento itinerante 
funciona em uma espécie de 
trailer adaptado com espaço 
para a realização de até três 
atendimentos simultanea-
mente. Entretanto, neste mo-
mento, em razão da pande-
mia, será realizado apenas um 
atendimento na área interna e 
os outros dois na área externa 
para garantir o distanciamen-
to social necessário.

A organização da socie-
dade civil Esocial obteve o 
credenciamento e irá condu-
zir o trabalho no CadMóvel. 

36.220 famílias inscritas no Ca-
dÚnico com renda de até R$ 89 
por pessoa. Para a retirada da 
cesta básica é necessário com-
parecer ao CEU indicado com 
documento com foto, o respec-
tivo NIS (Número de Identifica-
ção Social), além de fazer o uso 
de máscara de proteção. Álcool 
em gel 70% será distribuído 
pelos atendentes. As listas dos 
contemplados e demais infor-
mações poderão ser verificadas 
no site da prefeitura (www.gua-
rulhos.sp.gov.br).

maticamente em sua validade.
A prefeitura orienta que a 

população que precisa realizar 
algum tipo de solicitação no 
Fácil STMU procure os servi-
ços disponíveis pela internet 
(https://www.guarulhos.sp.gov.
br/categories/transportes-e-mo-
bilidade-urbana). Informações 
também podem ser obtidas 
pelo WhatsApp (11) 94116-
5843 ou pelo e-mail faciltrans-
portes@guarulhos.sp.gov.br.
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Taxa de letalidade da covid-19 cai para 7,15% na cidadePrefeitura recebe doação 
de máscaras descartáveis REDAÇÃO - REDAÇÃO - Guarulhos registra 

o menor índice de letalidade 
da covid-19 desde o início 
da pandemia, passando de 
8,1% na terça-feira (23) para 
7,15% nesta quarta-feira (24). 
Isso porque a cidade registra 
7.130 casos confirmados e 
510 mortes ocasionadas pela 
doença, enquanto outras 50 
aguardam a conclusão das in-
vestigações. As informações 
são do Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 
Municipal da Saúde.

Dos 19 óbitos, que ocorre-
ram entre maio (5) e junho 
(14) e tiveram as investiga-
ções concluídas para o novo 
coronavírus nesta quarta, 
sete são do sexo feminino, 
com idades entre um e 91 
anos, e 12 do sexo mascu-
lino, de 16 a 80 anos. Além 
da criança de um ano e do 
adolescente de 16 anos, mais 
três vítimas abaixo dos 60 
anos possuíam algum tipo 
de comorbidade.

A taxa de ocupação dos 
leitos municipais direciona-
dos para tratar pacientes com 
suspeita ou confirmação da 
covid-19 está em 70,8% na 
UTI e 66% na enfermaria. No 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru) 54 pessoas 
estão internadas, sendo 18 em 
UTI, 32 em enfermaria e qua-
tro em observação. No local 
foram registrados um óbito e 
seis altas nesta quarta-feira.

O 3C-Gru está localizado 

FOTO: DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Na luta para 
enfrentar a pandemia do 
coronavírus, a Prefeitu-
ra de Guarulhos tem re-
cebido muito apoio para 
atender a população mais 
vulnerável da cidade. 
Desde grandes empresas 
até pessoas comuns ex-
tremamente solidárias 
têm contribuído de for-
ma espontânea com for-
necimento de produtos 
alimentícios, de higiene e 
de equipamentos de pro-
teção, entre outros. Um 
desses casos foi regis-
traado nesta terça-feira 
(23), quando a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Assistência Social re-
cebeu a doação de 500 
máscaras descartáveis da 
Associação de Agentes 
de Cadastro de Guaru-
lhos. A entrega foi feita 

na avenida Odair Santaneli, 
101, Parque Cecap, próximo 
ao Hospital Geral de Guaru-
lhos. 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 lo-
cal das 7h às 19h para avalia-
ção. Mais informações sobre 
o combate ao coronavírus na 
cidade podem ser encontra-
das no site www.guarulhos.
sp.gov.br/coronavirus.

à secretária-adjunta da 
pasta, Keity Bauer, pelo 
representante da entida-
de, Emerson Magossi, na 
sede da secretaria.

Os produtos doados se-
rão distribuídos nos Cre-
as (Centros de Referência 
Especializados da Assis-
tência Social), que aten-
dem famílias e indivíduos 
que vivenciam situações 
de vulnerabilidade com 
direitos violados, e em 
outros equipamentos de 
execução direta da pasta. 
A secretária-adjunta agra-
deceu a doação. “Queria 
agradecer o gesto de soli-
dariedade da Associação 
de Agentes de Cadastro 
que, neste momento de 
pandemia que estamos vi-
vendo, realizaram este ato 
tão bonito doando as 500 
máscaras”, afirmou Keity.
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Os consumidores não poderão usar o novo 
serviço do WhatsApp que permite pagamentos e 
transferências de dinheiro, decidiu nesta terça-
feira (23) o Banco Central (BC). A autoridade 
monetária determinou que as operadoras 
Visa e Mastercard suspendam as atividades 
da ferramenta lançada pelo aplicativo de 
mensagens na semana passada. Em nota, o 
BC informou que o órgão quer avaliar os riscos 
da nova tecnologia, que está sendo liberada 
aos poucos no Brasil. O país foi o primeiro a 
ser escolhido pelo Facebook, empresa dona do 
WhatsApp, para testar a ferramenta.

Por unanimidade, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) negou nesta terça-feira (23) 
uma ação para cassar a chapa vencedora das 
eleições de 2018, formada pelo presidente 
Jair Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton 
Mourão.   A ação foi protocolada pelo PT. 
Segundo o partido, durante a campanha de 
2018, outdoors com propaganda eleitoral 
a favor de Bolsonaro foram instalados 
em mais de 30 municípios, fato que teria 
desequilibrado a disputa, configurando abuso 
de poder econômico. O uso dos painéis é 
proibido pela lei eleitoral.

ANOTE

No retorno às escolas será preciso 
receber alunos, professores e pais 
como heróis que sobreviveram

A expectativa é grande. Talvez 
maior do que todos os inícios de anos 
letivos que cada um dos alunos e pro-
fessores tenha sentido em suas vidas. 
De acordo com a ONU (Organização 
das Nações Unidas), mais de 1,3 bi-
lhão de estudantes tiveram suas aulas 
interrompidas em razão da pandemia 
da Covid-19. No Brasil, a estimativa é 
de cerca de 47 milhões de alunos sem 
poder frequentar as escolas.

As previsões mais pessimistas 
logo no início da pandemia estima-
vam um retorno às aulas no início 
deste segundo semestre de 2020. 
Agora, o assunto sumiu das notí-
cias e, de forma muito velada, fala-
-se em setembro, talvez outubro. 
De qualquer forma, quando for 
seguro retomar as atividades - seja 
qual for a defi nição de “seguro” – 
haverá, ainda, naturalmente, uma 
volta das atividades presenciais.

Uma vez que esse regresso tam-
bém é muito recente nos países que 
tiveram que lidar com a pandemia 
antes do Brasil (já que a retomada 
é realizada aos poucos), o “novo 
normal” das escolas têm envolvido 
distanciamento, hábitos de higiene 

mais rígidos e a falta de abraços, Até 
aqui, todos nós, por algum tempo, 
estaremos operando desta forma, 
seja escola ou em qualquer local.

Uma das soluções encontradas 
por países como Espanha, Itália e 
alguns grandes centros do EUA, 
como Nova York foi, de modo ge-
ral, evitar a repetência dos alunos. 
Outras nações, por sua vez, estão 
adotando estratégias de recupe-
ração antecipada para reduzir os 
danos à aprendizagem. No Brasil, 
talvez em virtude do nosso calen-
dário escolar com uma diferença de 
seis meses da Europa e da América 
do Norte, ainda não há sinalização 
ofi cial dos governos sobre como li-
daremos com essas questões.

Urge pensar em algumas estraté-
gias que, desde já, podem ajudar em 
uma transição mais suave e em uma 
redução de danos, em especial para 
a saúde mental de todos os envolvi-
dos. Todos os índices educacionais e 
a aprendizagem sofrerão reduções e 
não será possível trabalhar a quan-
tidade de conteúdos prevista. Essa 
deve ser a realidade. Colocar pres-
são sobre alunos e professores para 
que se dê conta deste ano letivo, 
como se fosse normal, seria como 
tentar correr uma maratona usando 
uma estratégia de 100 metros rasos, 
cujo resultado seria não apenas não 
cumprir a prova, mas sair dela com 
lesões difíceis de serem tratadas.

No retorno às escolas será pre-
ciso receber alunos, professores e 
pais como heróis que sobreviveram 
bravamente a difi culdades inima-
gináveis. Eles precisarão do apoio 
de todos para retomarem a vida, 
imbuídos de uma vontade enor-
me de fazer um mundo melhor. 
E, estou certo, muitos dos alunos 
buscarão aprender mais sobre a ci-
ência e nela farão carreiras se tive-
rem oportunidade, para que nunca 
mais tenhamos que enfrentar uma 
pandemia.

Volta às aulas 
presenciais e o 
‘novo normal’

PONTO
DE VISTA

professor e diretor do 
programa STEM Brasil 
da ONG Educando

MARCOS PAIM
VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

NOVO ENDEREÇO:
Rua Silvestre Vasconcelos Calmom, 
nº190, Sala 412 - Vila Moreira/Guarulhos

APTO GOPOUVA – (TRAV 
AL YAYA) - R$ 315.000 (REF 
– 02)  3 - DORMTS, SALA 2 
MABS COM SACADA, COZ, 

1 VAGA SUB - AREA DE 
LAZER COMPLETA / 

ELEVADOR / POR 24 HORAS 
AC/FINC E FGTS

APTO PROX – CLUB 
VILA GALVÃO - R$ 

215.000 (VAGO) - (REF 
03)  2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, 1 VAGA COB, 
ARMARIOS PLANEJADO –  

AC/FINC E FGTS

APTO PROX EMILIO 
RIBAS - (GOPOUVA) - R$ 

195.000 (REF -03)
2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER– COND BAIXO  - 

AC/FINC E FGTS

APTO GOPOUVA - 
R$ 188.000 (REF – 02) 
2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS COM SACADA, 1 
VAGA - AC/FINC E FGTS

APTO - (JD. ADRIANA) - 
R$ 195.000 (REF -04)                                  
2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA                 

AC/FINC E FGTS

APTO - (TRAV. TIMOTEO 

PENTEADO) – PICANÇO - 

R$ 195.000 (REF -01) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA                 

AC/FINC E FGTS

APTO (PROX. SHOPING 
MAIA) - R$ 265.000 (REF 

– 01) 3 – DORMTS 1 
SUITE, SALA 2 AMBS COM 
SACADA, COZ, 1 VAGA - 
AREA DE LAZER, PORT 24 
HORAS AC/FINC E FGTS

SOBRADO (JD. 
PAULISTA) - R$ 330.000
(REF – 04)  2 – DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 1 
VAGA  AC/FINC E FGTS

APTO VILA MILTON – 
(ANEL VIARIO) - R$ 
220.000 (REF-03)            

2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS COM SACADA, 1 
VAGA, AREA DE LAZER - 

AC/FINC E FGTS

APTO - (VILA AUGUSTA) 
– (REFORMADO) – (REF – 
02) 2 - DORMTS, SALA 2 
AMBS COM SACADA, 1 
VAGA, ELEVADOR R$ 

90.000 + PARCELAS DE 
R$ 1.600.00 

APTO - TRAV ANEL 
VIARIO - (JD LEDA) -
 R$ 980,00 (INCLUSO 

COND IPTU)   2 - DORMTS, 
SALA 2 AMBS, COZINHA, 
AREA DE LAZER, PORT 24 

HORAS

APTO – JD PALMIRA –

 R$ 700.00 – 

(INCLUSO COND IPTU)      

1 - DORMT, SALA, 

COZINHA, 1 VAGA, 

SOBRADO - (TRAV. MÃE 

DOS HOMENS) -

R$ 2.000,00 (INCLUSO 

IPTU) 3 – DORMTS, 1 

SUITE, SALA 2 AMBS, 

COZINHA, 2 VAGAS
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Estado anuncia retomada 
das aulas para 8 de setembro

Guarulhos recebeu mais de R$ 460,7 mil em ISS sobre 
pedágio da Ayrton Senna no primeiro quadrimestre do ano

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
que a retomada de aulas pre-
senciais em todos os níveis 
de ensino das redes pública 
e particular está previsto 
para o dia 8 de setembro. Na 
primeira de três etapas, as 
salas terão ocupação máxi-
ma de 35%, com revezamen-
to de estudantes durante a 
semana e sob rígidos proto-
colos de segurança definidos 
no Plano São Paulo de indi-
cadores de saúde.

O governo estima que o 
sistema educacional paulis-
ta envolva 12,3 milhões de 
alunos da educação infantil, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos 
recebeu mais de R$ 460,7 
mil em repasses prove-
nientes do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Na-
tureza (ISS-QN), somen-
te nos quatro primeiros 
meses do ano, de acordo 
com balanço da Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp). Os 
valores arrecadados inci-
dem sobre as tarifas de 
pedágio da rodovia Ayr-
ton Senna. 

No total 26 prefeituras 

da Região Metropolitana de 
São Paulo foram beneficiadas 
com mais de R$ 31 milhões. 
Ao todo, desde quando o ISS 
foi incorporado, mais de R$ 
1,1 bilhão foi repassado às ci-
dades da região. 

A alíquota do imposto é 
definida por legislação muni-
cipal e, portanto, varia para 
cada prefeitura. O repasse é 
feito proporcionalmente à 
extensão das rodovias sob 
concessão que atravessam 
o município. A verba tem 
importante impacto no or-

básica, superior e profissio-
nalizante, além de 1 milhão 
de professores e demais pro-
fissionais. Cada escola pode-
rá trabalhar com até 35% da 
capacidade total em sala de 
aula. Ou seja, em uma unida-
de escolar com mil estudan-
tes, somente 350 poderão ter 
aulas presenciais a cada dia, 
enquanto que os demais con-
tinuarão a cumprir atividades 
remotas. Cada escola deverá 
definir o revezamento de alu-
nos, e cada estudante deverá 
ter ao menos um dia de aula 
presencial por semana.

As instituições de ensi-
no ou rede terão autonomia 

para escolher as melhores 
estratégias junto com a co-
munidade escolar ou acadê-
mica. As prefeituras são au-
tônomas para regulamentar 
o plano de retomada a partir 
do dia 2 de julho.

As escolas vão obedecer 
a rígidos protocolos de se-
gurança para a reabertura. 
Entre eles, estão o distan-
ciamento de 1,5 m entre as 
pessoas, inclusive na sala de 
aula, com exceção da educa-
ção infantil; recreios e inter-
valos com revezamento das 
turmas em horários alterna-
dos; horários de entrada e 
saída escalonados para evitar 
aglomerações; veto a feiras, 
palestras, seminários e com-
petições esportivas.

Medidas específicas de 
higiene pessoal também 
devem ser adotados nas es-
colas, como distribuição 
de EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) para 
professores e funcionários, 
uso obrigatório de máscara 
nas instituições de ensino 
e no transporte escolar, for-
necimento de água potável 
em recipientes individuais e 
higienização frequente das 
mãos com água e sabão ou 
álcool em gel.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL DE 
PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO 
PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - 
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.745.563/0001-34, com sede na Rua Dr. 
Ramos de Azevedo, n. 159, 22º andar, sala 2211, Centro, nesta Cidade, bem como seu representantE EDMILSON DE 
ASSIS, que atendendo ao requerido por OPHIUCHUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (prenotado 
sob n.344.387) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 96.861, desta serventia, pela qual INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Rua Dr. Ramos de Azevedo, n. 159, Conjunto n. 807, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro. Com o intuito de 
proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Doutor Ramos 
de Azevedo, n.159, Conjuntos Comerciais n. 806/ 807, Sala 2211, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro, 
Guarulhos/SP- CEP: 07012-020 (no endereço da devedora que constou no título causal e no registro de alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, são 
desconhecidos no endereço. Conforme informações prestadas pela Sra. Bruna Savia que se apresentou como porteira do 
condomínio (certidão de fls. 86); b) Av. São Bento, n. 573, Vila Galvão, Guarulhos/SP- CEP: 07070-000 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica 
INSIDE ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos quatro anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Edenize Brandão de Oliveira, que se apresentou como atual morador do imóvel (certidão de fls. 73); c) 
Rua Augusta, n. 183, Bloco 01, Apto n. 293, Vila Augusta, Guarulhos/SP- CEP: 07025-130 (no endereço indicado pela 
parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, mudaram-se 
do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo 
Sr. Alessandro Pedro Valdecir, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidão de fls. 99). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital da pessoa jurídica devedora: INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, 
do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 
ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, 
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação 
por edital, pelo despacho de fls.113/116. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA), intimada para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (Prov. CG. 16/2020), a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de 
segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária 
supra, que em 28/05/2020 perfazia o valor de R$467.424,37 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data 
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As 
despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (30 dias) (Prov. CG. 16/2020) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual 
será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 29 de maio de 2020. RAUL 
LIMA DE ALMEIDA JÚNIOR - SUBSTITUTO DO OFICIAL
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quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.745.563/0001-34, com sede na Rua Dr. 
Ramos de Azevedo, n. 159, 22º andar, sala 2211, Centro, nesta Cidade, bem como seu representante EDMILSON DE 
ASSIS, que atendendo ao requerido por OPHIUCHUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (prenotado 
sob n.344.388) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 96.860, desta serventia, pela qual INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Rua Dr. Ramos de Azevedo, n. 159, Conjunto n. 806, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro. Com o intuito de 
proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Doutor Ramos 
de Azevedo, n.159, Conjuntos Comerciais n. 806/ 807, Sala 2211, Bloco Guarulhos Central Office, Every Day, Centro, 
Guarulhos/SP- CEP: 07012-020 (no endereço do devedor que constou no título causal e no registro de alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, são 
desconhecidos no endereço. Conforme informações prestadas pela Sra. Bruna Savia que se apresentou como porteira do 
condomínio (certidão de fls. 86); b) Av. São Bento, n. 573, Vila Galvão, Guarulhos/SP- CEP: 07070-000 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica 
INSIDE ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos quatro anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Edenize Brandão de Oliveira, que se apresentou como atual morador do imóvel (certidão de fls. 60); c) 
Rua Augusta, n. 183, Bloco 01, Apto n. 293, Vila Augusta, Guarulhos/SP- CEP: 07025-130 (no endereço indicado pela 
parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a pessoa jurídica INSIDE 
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como seu representante legal o Sr. Edmilson de Assis, mudaram-se 
do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo 
Sr. Alessandro Pedro Valdecir, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidão de fls. 73). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital da pessoa jurídica devedora: INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, 
do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 
ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, 
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação 
por edital, pelo despacho de fls.107/110. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (INSIDE ADMINISTRADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA), intimada para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (Prov. CG. 16/2020), a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de 
segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária 
supra, que em 28/05/2020 perfazia o valor de R$467.424,37 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data 
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As 
despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (30 dias) (Prov. CG. 16/2020) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual 
será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 29 de maio de 2020. RAUL 
LIMA DE ALMEIDA JÚNIOR - SUBSTITUTO DO OFICIAL
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çamento, principalmente 
nas cidades menores. Cada 
prefeitura tem a liberdade 
para estabelecer a utiliza-
ção deste recurso na área 
em que julgar ser de maior 
prioridade, seja na saúde, 
educação, segurança ou na 
expansão de infraestrutu-
ra de transporte, por exem-
plo. Desta forma, parte das 
tarifas dos pedágios acaba 
sendo destinada para bene-
ficiar segmentos que vão 
além das melhorias na ma-
lha rodoviária.



ÁRIES: Irá receber uma grande energia daquilo que lhe 
é mais peculiar, os bons presságios serão seus aliados 
neste dia.

TOURO: O fato de você afastar algumas opiniões sobre 
coisas mais estranhas, fará com que necessite se aproxi-
mar de algumas pessoas do signo de Capricórnio.

GÊMEOS: Muitas dificuldades de compreensão podem vir 
a ocorrer, os seus projetos podem lhe dúvidas das quais 
você não havia imaginado ser possível. 

CÂNCER: Agregar algumas pessoas ao seu quadro atual 
pode fazer com que você evolua muito mais como pes-
soa, só não se deixe levar por qualquer tipo de emoção.

LEÃO: Você poderá não suportar muitas modificações, 
pois será surpreendido durante este dia com algumas 
fortes mudanças na sua vida. 

VIRGEM: Agir com a sua disciplina será algo fundamen-
tal, necessitará engrandecer essa qualidade acima de 
tudo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Quando você estiver em um bom diálogo preci-
sará ser bastante franca e abrir o seu coração, as metas 
virão com naturalidade. 

ESCORPIÃO: Sua forte energia será incandescida pela 
aproximação vital entre as pessoas de sua família, então 
valorize isso. 

SAGITÁRIO: Mesmo que venha a ter boas propostas neste 
dia, não pode conduzir-se apenas por apenas isso, então 
procure agir de uma forma um pouco mais criativa. 

CAPRICÓRNIO: O patrimônio que você vem desenvol-
vendo pode vir a sofrer algum tipo de queda, porém nada 
que mereça muito da sua atenção. 

AQUÁRIO: Tende a alternar em algo tranquilo e ao 
mesmo tempo muito agitado. Faça as coisas que serão 
possíveis ao ar livre com maior credibilidade. 

PEIXES: Deixe algumas ideias mais tristes para trás, foque 
apenas naquilo que pode vir e lhe gerar bons resultados 
neste momento.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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IAPC
NEANDERTAL
TCORPOREA
EPTEFSU

BRIGADEIROS
VERVESARU
EÃEOSIL

ONCOLOGISTA
COSALOES
IRBUNSP

CONSERVANTE
NÃLLUFT
INSIGNIAR
SOCEUSAE
MOLHAMACA

CONVERSORES

A Peque-
na (?):
Carmen
Miranda 

Atitude
apreciada

no tra-
balhador

Dispositi-
vo consti-
tucional
imutável

Trigo,
milho,
feijão e
ervilha

Aumento
de salário,
no inglês 

americano

Habilidade
do bom
escritor

O lago
infrutífero
à pesca
(Amaz.)

O médico
especia-
lista em
câncer

(?) Belt: 
a região 
do milho,
nos EUA

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Lugar do
ajuste do
cinto na

calça

A suprema
corte

brasileira
(sigla)

Imposto
declarável 
até abril
(sigla)

Isentas de
doenças

Cama de
dois

andares

Aditivo de
alimentos 
industriali-

zados

Meio-dia,
em inglês

Distinção
hierár-

quica de
militares

O ponto
que todo
tenista

quer fazer
Arranha-
(?), edifí-
cios muito

alto

Sites que
comutam
moedas

Leito de
hospitais 
de cam-
panha

Homem 
de (?),

hominídeo
extinto que

possuía
grande ca-
pacidade
cerebral

Hiato de
"paetê"

Fluido de
pneus

(?) vera,
planta

nativa da
África

Coloração
da língua 
Igual, em
"isóbata"

São Paulo
(sigla)

Privada de
roupas

Fazer frio excessivo
(p. ext.)

Povo;
plebe

Lya (?),
escritora

Material
(fem.)

Torta, em
inglês

Edith Piaf,
cantora
francesa
Docinhos
de choco-

late de
festas

infantis

Doutrina que caracte-
riza o imperialismo

econômico 
Actínio (símbolo)

Desacom-
panhado

Rega
(plantas)

De (?): 
intencio-
nalmente

"Arma" do 
capoeirista
"Força",
em FAB

3/ace — pie. 4/corn — noon — saru. 5/raíse. 6/adrede.

‘Lucifer’ tem confirmada a 
sexta e última temporada

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de mui-
tos pedidos dos fãs da série 
Lucifer, a Netflix divulgou 
a data de estreia da quinta 
temporada da atração. Em 
um post no Twitter, fica-
mos sabendo que os novos 
episódios chegarão ao ca-

tálogo da empresa no dia 
21 de agosto. E tem mais. 
A operadora de streaming 
confirmou na terça-feira 
(23), que vem aí a sexta e 
última temporada. Uma 
grande notícia, principal-
mente para uma série que 

quase foi cancelada de vez.
Como é de hábito, a pos-

tagem na rede social veio 
acompanhada por cenas 
quentes, com Tom Ellis na 
pele do terrível e charmoso 
diabo. “Olá, fãs de Lucifer. 
Vi que vocês estão quietos 
hoje, aconteceu alguma coi-
sa? Ah sim, a temporada 5 
chega dia 21 de agosto! (me-
lhor ir revendo tudo lá no 
meu site pra se preparar)”, 
dizia o texto na rede social.

E, para quem quer conhe-
cer a série ou para os que es-
tão com saudade e querem 
rever algum episódio, todas 
temporadas anteriores estão 
disponíveis no catálogo da 
Netflix, que adquiriu os di-
reitos da produção logo após 
ser dispensada pelos produ-
tores originais. É a história 
do diabo que, cansado de 
comandar o inferno, decide 
abandonar o posto e passa a 
viver na Terra. Lucifer Mor-
ningstar é dono de uma casa 
noturna em Los Angeles. 
Após um crime, ele começa 
a trabalhar para a polícia.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

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

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

LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos fs.: 
2468-2662/2229-1732.
TAPECEIRO
com experiência em sofás. F.: 
99885-4535 falar c/ Eliane.

Vende-se

IMÓVEIS

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

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI  

97380-
7685

CLASSIFICADOS

Prefeitura divulga protocolo sanitário para 
a atividade audiovisual em Guarulhos

Feira orgânica na praça IV Centenário 
funciona durante a pandemia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
divulgou um protocolo sanitá-
rio para a atividade audiovisual 
na cidade. O documento, que se 
caracteriza por ser um planeja-
mento estratégico para socorro 
dos produtores audiovisuais, 
artistas e trabalhadores da cul-
tura, é coeso, prático, técnico e 
alinhado com as determinações 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) sobre as práticas 
saudáveis frente à pandemia. 
Para ler o documento acesse 
https://www.guarulhos.sp.gov.
br/sites/default/fi les/2020-06/
PROTOCOLO%20DE%20
SEGURANC%CC%A7A%20
%282%29.pdf.

Além de incentivar todos 
os cuidados necessários, o do-
cumento cria condições para 
o retorno seguro da atividade 
audiovisual no município. A 
iniciativa envolve diversos se-
tores, como economia criativa, 

turismo cultural, consolidação 
da política pública audiovisual, 
aquecimento no mercado pós-
-pandemia e a percepção de 
que cultura é uma atividade 
essencial para a saúde mental, 
emocional e redução de riscos.

O documento oferece reco-
mendações globais claras sobre 
a assinatura do termo de com-
promisso e a necessidade de 
uso de equipamentos de prote-
ção individual, locação, alimen-
tação, acomodação, transporte, 
fi gurino por equipes de elenco, 

FOTO: TICO BARRETO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Precisa-se

EMPREGO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Apesar do dis-
tanciamento social necessá-
rio por conta da pandemia 
de covid-19, a Feira Orgânica 
na praça IV Centenário (Cen-
tro) segue funcionando aos 
sábados, das 7h às 13h, como 
opção de alimentos orgânicos 
e sem agrotóxicos. Foram ado-
tadas medidas de proteção sa-
nitária como disponibilização 
de álcool em gel 70% aos con-
sumidores, uso constante de 
máscaras, maior espaçamento 
entre as bancas, desinfecção 
frequente de objetos como ba-
lanças e máquinas de cartão e, 
se necessário, controle de fi las 
para evitar aglomeração.

Além disso, os expositores 
passaram a vender também 
por aplicativo e a barraca de 
café da manhã, que comerciali-
zada pães, bolos e geleias, entre 
outros produtos, fornece agora 
apenas pelo sistema delivery 
para consumo em casa.

A feira orgânica no Parque 
Júlio Fracalanza (Vila Augusta) 

direção, maquiagem, técnica, 
entre outros, desde o período 
de pré-produção e produção à 
pós-produção.

O protocolo faz referên-
cia direta à rotina de traba-
lhos de artistas, produtores 
de conteúdo, produtores de 
vídeos, coletivos independen-
tes, videomakers, youtubers, 
streamers, jornalistas, empre-
sários do setor audiovisual, 
trade de hotéis, restaurantes, 
entre outros setores envolvi-
dos na cadeia produtiva.

está suspensa por enquanto, já 
que os parques permanecem 
fechados. Contudo, assim que 
o espaço for aberto ao público, 
ela retornará às quartas-feiras, 
também das 7h às 13h.

Implantada em 2011 pela 
Prefeitura, a feira orgânica é 
ligada à Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social. 
Ela conta com seis permissio-
nários que comercializam pro-
dutos sazonais direto de pro-
dutores da região como frutas, 
legumes, verduras, secos e mo-
lhados (café, chocolate, geleias 
e cereais matinais), aves, ovos e 
carnes de aves e bois com certi-
fi cados orgânicos.

Aproximadamente 350 pes-
soas frequentavam a feira or-
gânica aos sábados no período 
anterior à quarentena. Estima-
-se que este número agora seja 
de cerca de 200. Apesar desta 
redução, os feirantes calculam 
que houve um aumento de 
10% nas vendas por aplicativo 
durante a pandemia.

Patrimônio Cultural para Curiosos aborda a sustentabilidade da atividade turística
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A relação en-
tre turismo e patrimônio é 
o tema do sétimo episódio 
da série Patrimônio Cultu-
ral para Curiosos, exibido a 
partir desta sexta-feira (26). 
Iniciativa da Secretaria de 
Cultura por meio do Arquivo 
Histórico Municipal, a série 
semanal de encontros virtu-
ais temáticos é apresentada 
por Araci Borges, responsável 

pelo Arquivo Histórico, e está 
disponível na fanpage https://
www.facebook.com/arquivo-
historicogru/ para apreciação 
dos interessados.

Neste capítulo, Araci abor-
da como a atividade turística 
apropria-se do patrimônio cul-
tural como espaço e suporte 
para o seu desenvolvimento, 
observando o modo como essa 
apropriação acontece. “A ativi-

dade turística pode ser nociva 
e predatória, por meio de um 
‘turismo de massa’ que ten-
de a degradar e transformar 
os espaços culturais. Mas ela 
também pode ser sustentável 
e positiva, incentivar a ativi-
dade econômica, o reconhe-
cimento e a preservação do 
patrimônio cultural, seja ele 
material ou imaterial”, enfati-
za a apresentadora.
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