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SAÚDE - Movimento e uso da máscara de proteção nas ruas de Manaus nesta semana

Novo drive-in gratuito vai exibir 
apenas filmes brasileiros

ACONTECE
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do Patrimônio e da Identidade Local em Tem-
pos de Globalização, e convida para o debate 
o professor Carlos José Ferreira dos Santos, 
agora convertido em indígena com o nome 
de Casé Angatu Xukuru Tupinambá.

Casé foi professor de história nas Facul-
dades Integradas de Guarulhos. Atualmente 
mora em uma aldeia indígena em Olivença, 
distrito situado quinze quilômetros ao sul da 
sede do município de Ilhéus, na Bahia, e par-
ticipa do curta-metragem Tupinambá Subiu a 
Serra, da Companhia Bueiro Aberto.

leitura e vídeos, além de homenagear os 
escritores guarulhenses durante o mês de 
julho. Para tanto, conta com contribuições 
de diversos literatos da cidade, como César 
Borges, Mora Alves, Elton Soares, Mogenir 
Leite, Gisele Recco, Tiago Ortaet, Fátima 
Gilioli, Antônia Vaz, Maria Zucareli, Bosco 
Maciel, Clóvis Rodrigues e do prefeito Guti, 
entre outros, além dos de São Paulo como 
Alex Campelo, Talita Salvador, Tati Santos de 
Oliveira, Lucas Buchile, Judite Ribeiro, Sera-
fim da Cruz e Meg Silva.

A série Patrimônio Cultural para Curiosos 
estreia novos episódios online nesta sexta-fei-
ra (24), às 19h, com convidados e especialistas 
na área. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura e do Arqui-
vo Histórico Municipal, os encontros virtuais 
temáticos são veiculados semanalmente pela 
fanpage do Arquivo Histórico no Facebook 
(www.facebook.com/arquivohistoricogru/). 
Sob mediação de Araci Borges, responsá-
vel pelo Arquivo Histórico, o encontro desta 
semana discute o tema Guarulhos – O Papel 

O Seminário Audiovisual que aconte-
ce nesta sexta-feira (24), às 20h, aborda 
a presença marcante das mulheres na 
linguagem cinematográfica. Iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos por meio da Se-
cretaria de Cultura, o seminário tem por 
objetivo promover encontros online com 
empresários, produtores e artistas de todo 
o Brasil para discutir os avanços da políti-
ca pública da atividade audiovisual na ci-

Em comemoração ao Dia do Escritor, ce-
lebrado em 25 de julho, o Centro de Incenti-
vo à Leitura do CEU Bambi convida o escri-
tor e contador de histórias Rodrigo Libânio 
para debate virtual nesta sexta-feira (24), às 
15h. O encontro, veiculado pela fanpage do 
CEU Bambi no Facebook no endereço www.
facebook.com/groups/1637749519577208, 
aborda o tema “O novo cheiro da escola, 
com as mudanças causadas pela pandemia”.

A iniciativa conta com o apoio da Esco-
la 360 e tem por objetivo oferecer dicas de 

Série aborda identidade local em tempos de globalização

Mulheres no cinema é tema do Seminário Audiovisual

CEU Bambi celebra o Dia do Escritor com vídeos e dicas de leitura

dade. Os encontros são transmitidos pela 
fanpage da Guarulhos Film Commission no 
Facebook, disponível no link https://www.
facebook.com/grufilmcommission/.

Para manter aberto o diálogo sobre o 
Plano Municipal de Cultura e novos meios 
para o audiovisual e geração de renda, o 
mediador Tico Barreto convida a artista 
guarulhense Beatriz Reis e a diretora, mon-
tadora e fotógrafa Tatiana Lohmann.

Um novo cinema drive-
-in, gratuito e apenas com 
filmes brasileiros, chega a 
São Paulo no próximo dia 
1º de agosto. Trata-se do 
Drive-In Paradiso, iniciati-
va filantrópica do Institu-
to Olga Rabinovich, com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, a Spcine e parceria 
do Cine Autorama e apoio 
da Alesp. A nova “sala” de 
cinema ao livre será no es-
tacionamento da Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo, no Ibirapuera.

A programação com 
curadoria de Marina Per-
son se focou em produ-
ções nacionais, como Ba-
curau (2019) e Elis (2016). 
Serão 100 carros por ses-
são, e os ingressos devem 
ser reservados pelo Sym-
pla. Cada carro pode ter 
até quatro pessoas.

Uma das atrações dos 
primeiros dois dias é a pré-
-estreia do longa de Caru 
Alves, Meu nome é Bagdá, 
vencedor do prêmio do júri 
na mostra Generation do 

Festival de Berlim neste 
ano. As sessões serão rea-
lizadas aos sábados e do-
mingos, às 17h, 20h e 23h.

Antes dos longas, have-
rá a exibição de curtas-me-
tragens produzidos por ci-
neastas das periferias de 
São Paulo para o projeto 
Curta em Casa - realizado 
durante a pandemia pelo 
Projeto Paradiso em parce-
ria com o Instituto Criar de 
Cinema, TV e Novas Mídias 
e a Spcine.

No sábado (01) às 17h 
será a Sessão #vidasne-
grasimportam com a exi-
bição de “Café com Cane-
la”; às 20h a exibição será 
de “Meu Nome É Bagdá”; 
às 23h serão os clássicos 
brasileiros com “Central 
do Brasil”.

No domingo (02) às 17h 
acontecerá a sessão infan-
til com “As Aventuras do 
Avião Vermelho”; às 20h as 
biografias musicais apre-
sentam “Elis”; e às 23h as 

grandes comédias exi-
birão “De Pernas pro Ar 3”.
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Restaurante Popular do Taboão passa por readequações e ganha novo cardápio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Restaurante 
Popular Josué de Castro, no 
Taboão, passou por diversas re-
adequações físicas e teve o car-
dápio modificado, com melhor 
oferta quantitativa e qualitativa 
de nutrientes e redução de fri-
turas. O prefeito Guti vistoriou 
o local nesta quinta-feira (23) 
acompanhado do secretário de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale. Na opor-
tunidade foram distribuídos 
200 kits de máscaras de pano 
(contendo quatro máscaras de 
tecido, um sabonete, álcool em 

Realizaçõesgel 70% e folheto com orienta-
ções sobre a covid-19) aos fre-
quentadores do equipamento.

Na oportunidade, Guti con-
versou com os funcionários do 
restaurante e se mostrou mui-
to satisfeito com o que viu no 
local. “Nos dá muita satisfação 
quando podemos proporcio-
nar serviço de qualidade para 
a população, sobremaneira 
para aquela que mais precisa. 
Estou muito feliz com o resul-
tado”, ressaltou.

O secretário destacou a mu-
dança no cardápio e as inter-

Entre as melhorias feitas estão pintura do prédio, readequação 
dos separadores de filas para melhor servir as refeições, reforma 
de alguns mobiliários (mesas e cadeiras) e de certos maquinários 
(caldeiras, fornos, fogão, adequação das câmaras frias), fechamen-
to da área externa com gradil para maior segurança dos usuá-
rios e melhor fluxo de pessoas, informatização do sistema com 
a implantação de comandas para a retirada de refeições, além de 
reformulação do cardápio e aprimoramento de refeições.

Implantado em 2013, o Restaurante Popular Josué de Castro 
funciona de segunda a sexta-feira e está instalado em uma área 
de 2.542 m². Ele serve entre 1.000 e 1.200 refeições diariamente, 
das 12h às 14h, ao valor de R$ 1. Oferece ainda de 80 a 100 desje-
juns gratuitos diários, das 7h30 às 8h.

Em razão da pandemia de covid-19 as refeições são servidas 
em embalagens descartáveis para consumo fora da unidade a fim 
de evitar aglomerações. Também é disponibilizado álcool em gel 
70% para higienização das mãos dos usuários do equipamento e 
as filas possuem marcação no chão para que as pessoas mante-
nham o distanciamento.

Além dessa unidade a Prefeitura possui outras duas: o Res-
taurante Popular Zilda Arns, localizado no Macedo, e o Restau-
rante Popular Pimentas, no Parque São Miguel, entregue no fim 
de junho.

venções realizadas no espaço. 
“Uma novidade no Restaurante 
Popular do Taboão foi a altera-
ção no cardápio. Hoje, com o 
acompanhamento diferencia-
do, ele não repete os compo-
nentes da refeição e tem a sele-
tividade dos alimentos. Nesse 
sentido, agradeço o empenho 
da nutricionista Tathiana Suga-
no na elaboração dos pratos e a 
dedicação de todos os funcio-
nários do restaurante”.

Viterale ainda falou das re-
formas realizadas no espaço. 
“Também houve melhorias 
estruturais no equipamento, 
como reforma de mobiliário e 
de alguns maquinários como 
caldeiras e câmaras frias. A 
logística também foi alterada 
para possibilitar melhor aten-
dimento aos munícipes, com 
a inserção de gradis na parte 
externa. O posicionamento 
das filas foi mudado por con-
ta da pandemia, propiciando 
o distanciamento social con-
forme a Organização Mundial 
de Saúde recomenda. Tudo 
isso demonstra o comprometi-
mento da gestão em entregar 
alimentação saudável em um 
ambiente confortável aos gua-
rulhenses,” afirmou.

Para a gerente do restau-
rante, Emily Sena Cristina do 
Carmo, que tem formação em 
nutrição, as reformas possibi-
litaram atender melhor o pro-
grama de segurança alimentar 
da cidade. “Todas essas ações 
visam à melhoria na qualidade 
das refeições servidas às pesso-

as em vulnerabilidade social, 
atendendo assim ao programa 
de segurança alimentar do mu-
nicípio, que prima pela atenção 
à qualidade e ao balanceamen-
to das refeições ofertadas, bem 
como pelo espaço adequado e 
estruturado para o consumo”, 
afirmou a nutricionista.

FOTO: MÁRCIO LINO

Cartões de idosos voltam a funcionar no transporte 
público sem restrições a partir de  segunda-feira
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após reunião re-
alizada na tarde desta quinta-
-feira (23) no Paço Municipal 
com representantes de entida-
des ligadas à terceira idade de 
toda a cidade por solicitação 
do vereador Lamé (MDB), o 
prefeito Guti determinou que 
os cartões de idosos (Cartão 
Sênior) para uso no transpor-
te coletivo voltem a ser utili-
zados sem restrições durante 
todo o dia a partir da próxima 
segunda-feira (27). Desde 22 
de junho, como uma das me-
didas de proteção às pessoas 
com mais de 60 anos devido à 
pandemia da Covid-19, a isen-
ção estava suspensa para essa 
parcela da população nos ho-
rários de maior movimento.  

Após ouvir a reivindicação 

dos representantes, que argu-
mentaram sobre a necessida-
de de pessoas com mais de 60 
anos de se deslocarem para 
atividades essenciais mesmo 
em horários considerados de 
maior movimento, Guti anun-
ciou que suspenderia a me-
dida, que era amparada em 
uma lei municipal de 1988 
que determina a gratuidade 
aos idosos no transporte pú-
blico, com exceção ao horário 
de pico. “Entendemos que a 
partir da retomada econômi-
ca essa medida pode ser re-
vogada neste momento. Mas 
insistimos que ninguém utili-
ze o transporte público se não 
for de extrema necessidade”, 
observou o prefeito.  

Estiveram presentes na 
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reunião representantes da Aca-
demia na Praça Inocoop, dos 
Vicentinos e ILPI São Vicente 
de Paulo, Academia na Praça 
Bambi, Universidade da Tercei-
ra Idade, Ministério Idade de 
Ouro (Igreja Batista Cumbica), 

Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, Fórum Popular da Pes-
soa Idosa, Associação dos Apo-
sentados de Guarulhos, Pensio-
nato São Francisco de Assis, 
Cáritas Diocesana e Conjunto 
Residencial Pimentas II.
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Presídios e CDPs têm 4 médicos 
para atenderem 6,7 mil detentos 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os dois Centros 
de Detenção Provisória e as 
duas penitenciárias de Guaru-
lhos possuem quatro médicos 
para o atendimento de uma po-
pulação carcerária de 6.772 pes-
soas. A constatação faz parte de 
uma auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) divulgada ontem.

O relatório, cujos dados se 
referem ao ano passado, apon-
ta, ainda uma superlotação nas 
quatro unidades prisionais. 
Com capacidade para 844 pre-
sos, o CDP II possuía na época 
1.270; o CDP I 1.176 homens 
ante uma capacidade de 841 
presos; a Penitenciária José Pa-
rada Neto 2.064 com capacidade 
para 1.135 pessoas; e a Peniten-
ciária Adriano Marrey possuía 
2.262 detentos ante uma capaci-
dade de 1.268 pessoas.
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Três comunidades recebem 3 mil 
máscaras de tecido nesta semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Ao longo desta 
semana o programa Másca-
ras pela Vida beneficiou mais 
três comunidades de Guaru-
lhos com a entrega de três 
mil máscaras de tecido. Nesta 
quinta-feira (23) a ação contem-
plou moradores da Vila Nova 
Bonsucesso, com 1.200 itens 
entregues em 300 kits conten-
do quatro máscaras, um sabo-
nete, álcool em gel 70% e um 
folheto com orientações sobre 
a prevenção à covid-19. A co-
munidade Caxias, no Jardim 
Presidente Dutra, recebeu na 
quarta-feira (22) 400 máscaras 
de tecido (100 kits) e a comuni-
dade da Vila Arujá, no Pimen-
tas, 1.400 máscaras (350 kits).

A iniciativa da prefeitura 
desde abril vem distribuindo 
kits com máscaras de pano a 

famílias em extrema vulnera-
bilidade social. A ideia é esti-
mular e difundir o uso do equi-
pamento de proteção durante a 
pandemia.

A entrega é realizada por 
funcionários das secretarias de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social (SDAS) e de Habitação, 
além a Defesa Civil. Já os kits 
são montados por funcionários 
da SDAS com itens doados por 
empresários e costureiras vo-
luntárias. 

Doações de máscaras de te-
cido, sabonetes e álcool em gel 
70% para a montagem de kits 
do programa podem ser en-
tregues à SDAS (avenida Gua-
rulhos, 2.200, Vila Augusta, 
telefones: 2087-7400 e 99918-
9310), de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Prefeitura autoriza uso de área municipal para novo 
posto do Corpo de Bombeiros no Presidente Dutra

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
assinou ontem o termo de Per-
missão de Uso de Bem Público 
Municipal para a instalação 
de um novo posto do Corpo 
de Bombeiros no Jardim Pre-
sidente Dutra. O espaço de 2,7 
mil m², localizado na rua Maria 
Paula Motta com a rua Itapa-
rantim, levará mais agilidade 
para o atendimento dos chama-
dos naquela região. 

Para o chefe do Executivo, 
esta é uma ação que trará gran-
de benefício aos moradores da 
região. “Tenho certeza de que 
o socorro para quem precisar 
agora será mais rápido e ágil, e 
nós como poder público temos 
a obrigação de ajudar da forma 
como pudermos, neste caso ce-
dendo o uso do local por cinco 
anos de forma gratuita”, disse.  

No início de junho o prefei-
to acompanhou uma vistoria 
no local ao lado de represen-
tantes dos poderes Executivo 
e Legislativo e do Corpo de 
Bombeiros. 

A instalação contará com 
salas para atendimento e trei-
namento para suprir as necessi-
dades de todos os profissionais 
da corporação e também dos 
munícipes. A área de atuação 
deste novo posto dos Bombei-
ros abrangerá cerca de 300 mil 
pessoas, incluindo o próprio 
aeroporto internacional, e as 
obras estão previstas para ini-
ciarem no próximo mês. 

O projeto prevê um pátio 
coberto de aproximadamente 
366 m², que comportará todos 
os portes de viaturas, inclu-
sive dimensionamento para 
manobras com acesso rápido 
e estratégico, além de espaço 
para treinamento (prático e 
físico), alojamentos feminino 
e masculino, cozinha, refei-
tório, sala de resgate, sala de 
aula (treinamento teórico) e 
academia. Os materiais serão 
disponibilizados pelas em-
presas envolvidas e a mão de 
obra será da prefeitura.

Instrumentistas da Gru Sinfônica elaboram atividades 
musicais para o programa ‘Saberes em Casa’

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus frustrou ex-
pectativas e mudou os planos 
de muita gente. Mas o que re-
almente tem chamado a aten-
ção aqui e ali é o modo como 
pessoas e instituições estão se 
reinventando para fazer a di-
ferença e se adaptar ao “novo 
normal”. E foi a partir des-
sa necessidade que os novos 
instrumentistas da Orquestra 
Gru Sinfônica, envolvidos com 
o projeto Música nas Escolas, 
passaram a elaborar atividades 
musicais para o programa Sa-
beres em Casa, modo como a 
Secretaria de Educação garan-
te o acesso de todos os alunos 
da rede municipal às ativida-
des educativas neste período 
de distanciamento social.

A Gru Sinfônica integra 
o projeto Música nas Escolas, 
uma iniciativa da Secretaria 
de Educação que oferece aulas 
de iniciação musical aos alu-
nos nas unidades escolares, 
promovendo sua integração 
e convívio com o universo da 
música. Neste período em que 
as aulas estão suspensas, a 
criação de atividades musicais 
para o quadro Falando de Mú-
sica, do programa Saberes em 
Casa, foi a alternativa encon-
trada para dar continuidade 
ao projeto Música nas Escolas.

O maestro Emiliano Patar-
ra, diretor do Conservatório 
de Guarulhos e regente da 
Gru Sinfônica, explica que, 
além dos instrumentistas da 
Gru Sinfônica, o Falando de 

Música conta com valiosa 
rede de ajuda do Departa-
mento de Orientações Educa-
cionais e Pedagógicas (Doep), 
de professores de música da 
rede municipal de ensino e 
do Conservatório para garan-
tir atividades focadas em dife-
rentes saberes, como o acesso 
aos elementos constitutivos 
da música (altura, intensida-
de, timbre, melodia e ritmo, 
entre outros).

“A equipe elaborou epi-
sódios para que as crianças 
pudessem associar as dife-
rentes seções de uma música 
(introdução, clímax, desfecho) 
com as partes do corpo. Ou-
tra série do programa focou o 
entendimento rítmico a partir 
das batidas do coração. Para 
falar do timbre, em um epi-
sódio divertido chamado ‘A 
cara do som’, as crianças em 
casa puderam perceber que, 
mesmo sem olhar, elas sabem 
identificar quem está falando 
pelo timbre, se é o pai, o tio, o 
irmão ou a mãe”, exemplifica.

De acordo com Patarra 
toda essa construção sempre 
está permeada de atividades 
lúdicas, com jogos e brincadei-
ras, canções e práticas diversas 
de composição/criação, execu-
ção e apreciação musical que 
facilitam o entendimento.

Eniac promove webinares gratuitos sobre empreendedorismo
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - O Eniac promove 
quatro webinares gratuitos so-
bre empreendedorismo nesta 
sexta-feira (24). Os interessados 
devem se inscrever no seguin-
te link https://citig-incubadora.
eniac.edu.br/webinar-empre-
endedorismo. A ação é voltada 
a empresários, gestores, estu-
dantes e professores, com pa-
lestras ministradas por execu-
tivos e mestres com histórias 
de sucesso no mercado.

A atividade começa às 9h, 
com o tema “Em Fluxo”, sob as 
orientações do professor Ruy 
Guérios, um dos fundadores 
do Eniac, e Danilo Santos.

Depois, às 9h45, é a vez de 
Matteo Ritacco e Daniel Mello 

falarem sobre “Pilares de Sus-
tentação”. Na sequência, às 
10h30, César Schmitzhaus e Fe-
lipe Lima vão abordar “Tecno-
logias nas novas empresas”. Por 
fim, com início às 11h15, Pedro 
Guérios e Julia Wilkinson con-
cluem os webinares para deba-
ter “O propósito empresarial e a 
realidade pós-pandemia”.

Um dos responsáveis pelo 
evento, o professor Ruy Gué-
rios destacou que empreender 
tem sido a solução encontrada 
por várias pessoas afetadas 
pela crise do coronavírus. “Vi-
vemos em um cenário de de-
semprego crescente, onde 8 mi-
lhões de vagas foram fechadas, 
somente no Brasil, por causa 

da pandemia. Sem o emprego 
com carteira assinada, a saída 
é investir em um negócio pró-
prio. Por isso, esses webinares 
são tão importantes para quem 
deseja se recolocar no mercado 
de trabalho como um empre-
endedor”, afirmou Ruy.

FOTO: RODRIGO MARCELO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Guarulhos registra queda na taxa de ocupação de leitos covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A taxa de ocu-
pação de leitos clínicos, bem 
como a de UTIs destinadas 
ao tratamento da covid-19 
em Guarulhos apresentou 
queda nesta quinta-feira (23), 
ficando em 64,2% e 64,8%, 
respectivamente. A redução 
mais significativa – de 16,5 
pontos percentuais – ocorreu 
nas vagas de enfermaria que, 
no dia anterior, estavam em 

Incidência é maior na Região Centro

80,7%, enquanto que as de 
alta complexidade registra-
vam lotação de 67,5%.

O Hospital de Campanha 
(3C-GRU), por sua vez, vem 
contabilizando casos de suces-
so no tratamento de pacientes 
graves, com mais cinco altas 
registradas nesta data. No local 
atualmente estão internadas 56 
pessoas: 33 nas enfermarias, 20 
em UTIs, três em observação, 

Apesar de ter taxa de letalidade de 6,53%, bem menor do 
que a média do município (7,3%), a Região de Saúde Centro é a 
que registra o maior número de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus em Guarulhos, com 4.423 casos confirmados e 289 
óbitos. Na sequência está a Região Cantareira, que soma 3.674 
notificações positivas e 269 mortes (7,3% de letalidade).

A Região São João Bonsucesso, que até o mês passado ti-
nha a menor incidência da doença, atualmente ocupa o terceiro 
lugar com 2.726 casos confirmados e 208 óbitos (letalidade de 
7,6%). Já a Região Pimentas Cumbica tem menos pessoas infec-
tadas: 2.593. No entanto, a mortalidade pelo novo coronavírus 
neste território é a mais alta (8,9%), com 231 vítimas fatais até 
agora. Outras 234 notificações positivas de Covid-19 e uma mor-
te que aparecem no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira 
ainda estão sem informações sobre os locais de residência dos 
pacientes.

uma foi transferida e duas fo-
ram a óbito nesta quinta-feira.

No entanto, o índice de cura 
do novo coronavírus vem au-
mentando gradualmente na ci-
dade e, nesta quinta-feira, está 
em 88,3%. Isso significa que, 
dos 13.650 casos confirmados 
da doença em Guarulhos até o 
momento, mais de 12 mil pes-
soas venceram a covid-19. Por 
outro lado, 998 não resistiram 
e morreram.

Nesta quinta-feira óbitos 
que eram investigados há três 
meses tiveram a confirmação 
para covid-19 e entraram para 
o Boletim Epidemiológico Mu-
nicipal, sendo cinco de abril, 15 
de maio, 13 de junho e 13 de 
julho. Entre as vítimas estão 19 
mulheres e 27 homens. Deste 
total, duas mortes foram re-
gistradas na faixa etária de 20 
a 29 anos, cinco na de 40 a 49 
anos, sete na de 50 a 59 anos, 
14 em idosos de 60 a 69 anos, 
oito entre os de 70 e 79 anos e 
dez entre os com idade igual ou 

maior que 80 anos. Outras 19 
seguem em investigação.

A população idosa respon-
de por 69,24% do total de óbi-
tos por coronavírus na cidade. 
Os maiores índices foram regis-
trados entre as pessoas de 60 a 
69 anos (24,65%), nos maiores 
ou com idade igual a 80 anos 

(22,95%) e naqueles de 70 a 79 
anos (21,64%). Enquanto isso, 
as faixas etárias que registram 
maior número de casos de in-
fecção por Covid-19 são as de 
30 a 39 anos (23,71%), seguida 
dos adultos de 40 a 49 anos 
(23,37%) e de 50 a 59 anos 
(16,22%).

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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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 Sra. DANIELE ARAUJO 
DE BRITO, brasileira, vendedora, RG. 39.635.012-4–SSP/SP, CPF/MF: 347.119.838-56, e seu marido 
CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, brasileiro, autônomo, RG. 30.880.078-3-SS-
P/SP, CPF/MF: 321.993.748-90, casados pelo regime da comunhão parcial de bens desde 18/09/2015, 
residentes na Rua Nice, n°141, Água Azul, nesta cidade, que atendendo ao requerido por BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 346.364) 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. 12, na matrícula n. 90.534, desta serventia, pela qual DANIELE ARAUJO DE 
BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, transmitiram-lhe em alienação 
fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Palmeira Imperial, n°116, Residencial e Comercial 
Guarulhos. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências 
nos seguintes endereços: a) Rua Palmeira Imperial, n°116, Residencial e Comercial Guarulhos, 
Guarulhos/SP – CEP: 07178-702. (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado que: ”... os devedores encontram-se inacessíveis ao ora 
subscritor” (conforme certidões de fls. 54 e 65); b) Rua Nice, N°141, Água Azul, Guarulhos/SP – CEP: 
07159-537 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
certificado que: ”... os devedores encontram-se inacessíveis ao ora subscritor” (conforme certidões de fls. 
32 e 43). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
DANIELE ARAUJO DE BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO, 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. 71, 72 e 73. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (DANIELE ARAUJO 
DE BRITO e CARLOS ALBERTO FRANCO DO AMARAL DE BRITO), intimados para que, NO PRAZO 
DE 30 (TRINTA) DIAS – (Provimento CG 16/2020, Art. 7, §1º), 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 13:00h), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 28/06/2020 perfazia o valor de R$23.130,13 (vinte e três mil, cento 
e trinta reais e treze 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 pelo 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) 
implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO 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 junho de 2020. 
MARISELMA BISPO DE OLIVEIRA - Substituta do Oficial
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Guarulhos é a cidade da feijoada?
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Um dos pratos mais 
tradicionais da culinária brasileira sem 
dúvida alguma é a feijoada.

A receita, que principalmente é de-
gustada as quartas-feiras e sábados, é 
composta basicamente por feijão preto, 
diversas partes do porco, linguiça, fari-
nha e costuma vir acompanhada de ver-
duras e legumes.

Várias são as histórias de onde este 
delicioso, e nutritivo, prato surgiu.

A que mais ouvimos é que a feijo-
ada é uma criação culinária dos afri-
canos escravizados que vieram para 
o Brasil, onde eram lhes fornecido as 
partes dos porcos que os fazendeiros 
não apreciavam.

Por sinal, sobre essa história, um dos 
grandes historiadores da cultura brasi-
leira, o jornalista, historiador, antropólo-
go e advogado Luis de Câmara Cascudo, 
chegou a questionar se a feijoada seria 
invenção dos africanos escravizados em 
alguns comentários à sua época: “sendo 
boa parte dos africanos seguidora do is-
lamismo, como poderiam ter incluído a 
carne de porco no prato, já que a religião 
interdita seu consumo?”. 

Já para alguns historiadores, espe-
cialistas em gastronomia, este tipo de 
receita é milenar, e se arriscam em dizer 
que possivelmente na época do Império 
Romano já existia prato similar.

Algumas outras receitas também 
são citadas por historiadores como “ir-
mão mais velho” da nossa feijuca. 

O COZIDO de Portugal, o CASSOU-
LET da França, a PAELLA da Espanha, 
o BOLLITO da Itália e até o nosso FEI-
JÃO GORDO são alguns. 

Em Guarulhos restaurantes e bares 
gastronômicos têm em seu cardápio o 
prato que, principalmente aos sábados, 
se transforma em carro chefe.

A feijoada do Gilmar da Eleven Cho-
peria por exemplo é uma delas. “A nossa 
feijoada é especial Serginho. Desde que 
inauguramos, há 22 anos, meu pai que 
encarava as panelas a pedido dos ami-
gos. Sempre fi zemos uma quantidade 
pequena para atender os clientes que 
passavam pela choperia na semana e 
acabavam encomendando. Você sabe 

como o velhinho manja da cozinha. 
Hoje em dia ele não fi ca na frente do 
fogão, mas os temperos e a forma de 
fazer continua a mesma. E todo sábado 
ele tem que experimentar para saber se 
está tudo igual. Já nem é pelo dinheiro. 
É mais pela história mesmo”, contou Ale 
Gandini, o “Gilmarzinho”.

Outras casas, como o Marechal 
Choperia e Butiquim, preferem traba-
lhar com o sistema “coma a vontade”. 
“Agora que estamos podendo ter os 
clientes em nosso salão, atendendo as 
recomendações da OMS e da Prefeitu-
ra de Guarulhos, resolvemos deixar a 
nossa feijoada no sistema tradicional 
de coma a vontade. Decidimos fazer 
este tipo até mesmo para que nossos 
funcionários, que estavam em sua 
maioria de férias coletivas, pudessem 
retornar a seus postos dando uma certa 
tranquilidade na manutenção de seus 
empregos”, explicou Dalton Horikava.

E como o assunto é comer, vou 
deixar abaixo alguns locais para que 
você amanhã possa encomendar 
aquela feijuca esperta, com muito tor-
resmo e para quem gosta, com aquela 
caipirinha bem gelada.

Um abração e até semana que vem!

FOTO: SERGINHO FREITAS

Na BrasaNa Brasa

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz
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KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 96414-
1996 (Whats)

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. Guarulhos 
Idade de 20 a 45 anos. F.: 
99657-4599 c/ Cristiane
SERVIÇO ESPORÁDICO
para motorista habilitado 
na categoria (D). Coletas 
e entregas na grande São 
Paulo, interior e também 
disponibilidade para viagens 
interestaduais. Empresa fi ca 
próx: ao terminal São João e 
interessados deverão residir 
próximo pois não pagamos 
condução. Whatsapp: Edson 
(11)99910-2487

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 99935-6619/ 
97589-1682

PADARIA C/ LANCH. E 
REST.
R$ 35 Mil e Aluga R$ 2.500, 
Fechada. Vl. Galvão Av. 
Faustino 912. F.: 99870-6424

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ªANUNCIE 

AQUI 
 97380-7685

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658
CASA VILA BARROS
4 Dorms., 1 vaga de gar., 
R$350 mil, aceita permuta a 
negóciar. F.: 2407-4094

ÁRIES: O astro rei tende a diminuir e muito os aspectos 
do seu forte stress, por este motivo será auxiliado. Agir 
com um forte sentido de percepção tende a lhe ajudar.

TOURO: Algumas das tuas ações estarão em desencon-
tro com as suas necessidades. Filtre o máximo possível 
das coisas que pretende falar neste dia.

GÊMEOS: Tende a evidenciar muito mais as contradições 
que vem carregando com você já faz um tempo. Essas 
coisas não serão saudáveis para você neste momento. 

CÂNCER: Alguns sentimentos fi carão em uma situação 
bem desfavorável neste momento da sua vida. Você 
necessita ser livre e atuar como o protagonista.

LEÃO: Poderá vir a demonstrar que sua mentalidade tem 
capacidade de evoluir e sair um pouco da caixinha. Sua 
lealdade mostrará os bons efeitos desta atitude.

VIRGEM: Agir de forma mais prática fará com que você 
possa a realizar algumas coisas que pareciam não sair do 
lugar na sua vida. 

LIBRA: Sendo uma pessoa diplomata fará com que essa 
constelação evolua de forma subliminar. Sua habilidade 
para reunir pessoas de forma consensual será gratifi cante.

ESCORPIÃO: Você se demostrará como alguém muito 
determinado para pode crescer e fazer tudo o que deseja. 
Plutão tende a lhe gerar muitas oportunidades.

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio será bem mais 
refi nada do que você está acostumada. Fogo tende a 
fortalecer um pouco a sua felicidade neste dia.

CAPRICÓRNIO: Algumas modifi cações estarão bem mais 
condizentes com o que ocorre no campo do romance. Se 
você estiver estável irá colher bons frutos.

AQUÁRIO: Aja sem muito alarde e demonstrando 
discrição sem balbúrdia neste momento, isso será o 
fundamental com o que você precisa. 

PEIXES: Com muito charme e elegância irá transmitir 
uma energia agradável e atraente para algumas pessoas 
neste momento. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

AN
BATIDADE

MÃO
TONELLUTAS

TENCACAT
SÃOLUISHUR

DOAAMARGA
ERRE

REOD
AGADOLETA

TRUSTEERM
CAROOTBU
ORSOBRIOS
INSPROVA

C
HRISTIANVA

IÇIOIBIS
SÃOSACIDA

OMOPLATAS

Desejo
intenso

Cumpri-
mento
como o

"high five"

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Destruir 
de modo
vagaroso 
e contínuo

Animal de
"O Flautista
de Hame-
lin" (pl.)

Acompa-
nhamento
do prato
principal

Deutério
(símbolo)

Asso-
ciação

ilegal de
empresas

Brincadei-
ra infantil
de origem
francesa

Produção
total de

um artista

Letra que
invertida

forma
um "W"

Guerra do
(?): opôs a
Inglaterra
à China

O 1º filme
ganhador
do Oscar
(1927)

Unidade
que com-
põe o byte
(Inform.)

Herson
Capri, ator
brasileiro

Mantra en-
toado em

rituais
budistas

(?) e
salvos:
ilesos

A substân-
cia com
pH baixo
(Quím.)

Ave
pernalta
Alumínio
(símbolo)

Dispen-
dioso

(?)
Fittipaldi,
piloto bra-
sileiro que
esteve na
Fórmula 1
nos anos

1990

Osso da articulação 
do ombro (pl.)

Ócio 
(pop.)
4, em

romanos

Teste
Wagner

(?), com-
positor

Sérios
A antiga
"CIA bra-
sileira"

Sofrida
(fig.)

Feito de
bronze

Combates

Rival do
CRB (fut.)

Opção do Facebook
nos EUA que sinaliza 
o apoio à causa LGBT

Barril
Top (?): os
dez mais

(ing.)

Divindade que não po-
de ser representada
nas artes plásticas

Abrandar Modelo de
chuveiro

com controle automá-
tico de temperatura

Médico francês do séc. XVI
que teria previsto o futuro nas

suas centúrias
Objetivo

A cidade
do Palácio
dos Leões
Sucesso
da banda 
estaduni-
dense Foo
Fighters

3/doa — ten. 6/truste. 7/adoleta. 9/christian.
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Acompanha
tiras de filet mignon,

coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

Acompanha morango,
banana, marshmallow
e deliciosos pedaços
de brownie com nozes

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos 

(11) 2447-1582

Fondue The Fire
QUEIJO CHOCOLATE

por R$

As duas ofertas

(serve duas pessoas)

120,90

por R$ 59,90por R$ 89,90


