
Quinta-feira, 30 de julho de 2020 Ano 49 Nº 765

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG FOTO:  DIVULGAÇÃO

BC lançará cédula de 
R$ 200 com lobo-guará 

como personagem

Confi ra as novidades de 
agosto nas plataformas 

de streaming
Variedades Pág. 8

fmetropolitana_



www.fmetropolitana.com.br|    Quinta-feira, 30 de julho de 2020



Guti aciona polícia para investigar possível 
sabotagem na Secretaria de Educação
Motivo é um vídeo divulgado nas redes sociais onde ratos estariam na sede da pasta e em um galpão onde estavam cestas básicas que 
são distribuídas para as crianças; ambos os locais foram desratizados neste mês, sendo improvável a presença desses animais Pág. 5
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Existe uma forte tendência de ser sabotagem. 

Não sei se política ou de alguém que quer o 
mal das pessoas”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+1,44%
105.605

+0,29%
R$ 5,17

+0,96%
R$ 6,09

Saúde fará mutirões 
de teste rápido para 
covid-19 a partir da 
próxima semana
Pág. 4

Presidente da Facesp 
participa de live da 
ACE-Guarulhos nesta 
quinta-feira
Pág. 4 

Prefeitura aproveita 
período sem eventos 
para realizar grande 
reforma no Adamastor
Pág. 7
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Pandemia cancela Pandemia cancela 
programação artística e culturalprogramação artística e cultural

da Festa de Bonsucessoda Festa de Bonsucesso
Pág. 4
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ESPAÇO - Dione aparece cortada em dois pelos fi nos anéis de Saturno, vistos quase de ponta em vista da sonda da Nasa

Banco Central anuncia 
lançamento da nota de R$ 200

ACONTECE

FOTO: BANCO CENTRAL

A partir do fi m de agos-
to, os brasileiros poderão 
circular com um novo tipo 
de cédula. O Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) 
aprovou ontem a criação 
da nota de R$ 200.  

A cédula terá como per-
sonagem o lobo-guará, es-
pécie que fi cou em terceiro 
lugar em uma pesquisa re-
alizada pelo BC sobre quais 
animais em extinção deve-
riam ser representadas em 
novas cédulas. O anúncio 
foi feito pelo Banco Central 
(BC), que convocou uma 
entrevista coletiva para 
apresentar a nova nota.

A diretora de adminis-
tração do Banco Central, 
Carolina de Assis Barros, 
disse que o lançamento da 
nova nota é uma forma de 
a instituição agir preventi-
vamente para a possibilida-
de de aumento da deman-
da da população por papel 
moeda.

Segundo o BC, entre 
março e julho deste ano, 
um dos efeitos econômicos 
da pandemia de covid-19 
foi o aumento de R$ 61 bi-
lhões no entesouramento 

de moeda, ou seja, notas 
que deixaram de circular 
porque a população deixou 
o dinheiro em casa. 

De acordo com a direto-
ra, não há falta de numerá-
rio no mercado, mas o BC 
entende que o momento é 
oportuno para o lançamen-
to da nova cédula diante da 
possibilidade de aumento 
na demanda. 

“Estamos vivendo nes-
te momento um período 
de entesouramento, efeito 
derivado da pandemia. O 
Banco Central nesse mo-
mento não consegue pre-
cisar por quanto tempo os 
efeitos do entesouramento 
devem perdurar”, disse a 
diretora. 

Em entrevista coletiva, 
Carolina também afi rmou 
que a imagem da nota 
de R$ 200 ainda não está 
disponível porque está na 
fase fi nal de testes de im-
pressão. O lançamento 
está previsto para o fi nal de 
agosto deste ano.

Segundo o BC, a tira-
gem em 2020 será de 450 
milhões de unidades, equi-
valentes a R$ 90 bilhões.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
que tentou surfar na onda. A conversa 
entre os dois foi para lá de tensa…

Vai saber
Depois da nave espacial Star Wars e 

um tigre, o prefeito Guti (PSD) mudou 
sua foto do WhatsApp para o escudo da 
Portuguesa. Qual será agora a mensa-
gem subliminar?

Ranking
Entre os prefeituráveis, Guti (PSD) 

é o campeão em seguidores no Fa-
cebook: 245 mil. Em 2º, o vereador 
Eduardo Barreto (PROS), com 33 
mil. Em 3º a tucana Fran Corrêa, com 
30 mil. Em 4º Rodrigo Tavares, com 
17 mil. Em penúltimo Wagner Freitas 
(PTB) com 12 mil. E Simone Carleto 
(PSOL) com quase 5 mil…

Efeito colateral
Se o presidente da Câmara, Jesus 

Roque Freitas (Republicanos), for con-
fi rmado vice do Guti (PSD), o pré-candi-
dato a vereador Marcelo Louzada (DEM) 
terá mais espaço para avançar ainda 
mais sua campanha. Os dois militam na 
mesma seara…

Você é supersticioso?
Mapa astral de conceituado instituto 

zodiacal deverá repercutir amanhã no 
meio político de Guarulhos...

No páreo!
Entrevistado ontem no programa 

“Radar”, o prefeiturável Rodrigo Tavares 
(PRTB) deixou claro que sua campanha 
será pra valer. Não pensa em desistir e 
nem em se tornar vice de qualquer outro 
candidato…

Imperdível!
Amanhã no “Radar” o pré-candidato 

do PT, o ex-prefeito Elói Pietá, depois de 
cumprir rigorosa quarentena, ele vai se 
submeter a sabatinas de jornalistas…

Pode isso, Arnaldo?
O ex-vereador Elmer Japonês pre-

tende inaugurar dia 1 de agosto seu Es-
paço Cultural. Detalhe: com distribuição 
de brinquedos e algodão doce. Não há 
risco de causar aglomeração?...

Sai de perto!
Ao saber que cabos eleitorais unifor-

mizados haviam se infi ltrado em distri-
buição de cestas básicas da Prefeitura, 
Guti ligou indignado para o vereador 
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Saúde fará mutirões de teste rápido para 
covid-19 a partir da próxima semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Pessoas que ti-
veram contato com pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus já podem procurar uma 
das 69 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Guarulhos 
para agendar o teste rápido da 
covid-19. Além disso, a partir 
da próxima semana, o municí-
pio também realizará mutirões 
para a testagem da população 
que teve proximidade com o 
vírus, sendo os primeiros nos 
dias 6 e 7 de agosto, das 9h às 
15h, na tenda do Bosque Maia, 
onde não será necessário agen-
damento prévio. Para fazer o 
exame, basta levar documento 
de identidade e cartão do SUS.

Os mutirões, que serão 
realizados todas as quintas e 
sextas-feiras do mês de agosto, 
sempre no horário acima, con-
templarão as quatro Regiões 
de Saúde da cidade. Nos dias 
13 e 14 ocorrerá no Terminal 
de Ônibus da Vila Galvão (rua 
Cristiane, 1, Vila Alice); nos 
dias 20 e 21, no Terminal de 
Ônibus Pimentas (estrada Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, 

Presidente da Facesp participa de 
live da ACE-Guarulhos nesta quinta
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação Co-
mercial e Empresarial de Gua-
rulhos fará um vídeo ao vivo, 
na manhã desta quinta-feira 
(30), para discutir os impactos 
da pandemia no setor produ-
tivo e debater as ações que a 
entidade e a Facesp (Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo) têm 
praticado para minimizar seus 
efeitos nas empresas, no Esta-
do e em Guarulhos.

A live acontece às 11h e 
será transmitida pela página 
da ACE-Guarulhos no Face-
book. O encontro será media-
do pelo diretor de Marketing 
da ACE, Lucas Felipe, com 
as presenças dos presidentes 
Silvio Alves (ACE) e Alfredo 
Cotait Neto (ACSP e Facesp), 
além do VP de Assuntos Estra-
tégicos Alcides Braga.

“A ACE-Guarulhos orien-
tou seus associados, desde o 
início da quarentena, sobre 
como se socorrer financeira-

mente e, sempre em sintonia 
com a Facesp, procurou au-
xiliar o poder público na de-
finição de protocolos de pre-
venção para que as atividades 
econômicas fossem retomadas 
de forma responsável”, lembra 
Silvio Alves.

Em São Paulo, a Facesp 
elaborou planos de retoma-
da consciente, estabelecendo 
procedimentos de higiene no 
comércio. E estabeleceu diá-
logo permanente com a equi-
pe do governador João Doria. 
Por aqui, a ACE-Guarulhos 
também protocolou guias su-
gerindo uma retomada que 
preservasse a vida de clientes 
e colaboradores, além de co-
laborar com sugestões para o 
processo de flexibilização.

A conversa online servirá 
para que os empresários de 
Guarulhos e das demais cida-
des da Região do Alto Tietê 
saibam mais sobre as ações 
tomadas pelas entidades. 

Manutenção da Sabesp afeta abastecimento hoje
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Sabesp realiza 
hoje manutenção na Estação 
Elevatória de Água Tratada 
Cocaia-Taboão, em Guaru-
lhos, visando ampliar a ca-
pacidade de abastecimento e 
segurança hídrica. A norma-
lização do abastecimento está 
prevista para o decorrer da 
noite de sexta-feira (31).

A intervenção poderá afetar 
o fornecimento de água nas 
regiões dos bairros Bela Vista; 
Bom Clima; Centro; Cidades 
Martins, Serôdio e Soberana; 
Cocaia; Conjuntos Residenciais 
Haroldo Veloso e Padre Ben-

to; Gopoúva; Jardins Adriana, 
América, Bondança, Diogo, Di-
vinolândia, Flor da Montanha, 
Ipanema, Itapoan, Jovaia, Le-
nise, Marilena, Munira, Nova 
Taboão, Paraíso, Paulista, Rosa 
de França, Santa Cecilia, Santa 
Clara, Santa Edwirges,  Santa 
Emília, Santa Eugenia, Santa 
Mena, São Domingos, São João, 
São Paulo e Silvia; Paraventi; 
Picanço; Parques Continental, 
Primavera e Santos Dumont; 
São João; Taboão; Tranquilida-
de; e Vilas Augusta, Bremen, 
Rio de Janeiro, Rosalia, Tibagy, 
Tijuco e União.

FOTO: DIVULGAÇÃO

4.494, Jardim Albertina); e nos 
dias 27 e 28 no Supermercado 
Comercial Esperança (estrada 
Guarulhos Nazaré, 4.201, Jar-
dim São João).

A equipe que atuará nos 
mutirões será composta por 
profissionais das Regiões de 
Saúde com o apoio dos técni-
cos regionais e da Secretaria 
da Saúde. Estarão envolvidos 
na ação auxiliares de enfer-
magem, enfermeiros, atenden-
tes do SUS e um médico para 
orientar aqueles que testarem 

positivo para covid-19.
Além de pessoas que ti-

veram contato com pacientes 
infectados pelo novo coronaví-
rus, podem realizar o teste rápi-
do motoristas de transporte pú-
blico, entregadores de compras 
por aplicativos ou delivery e 
trabalhadores da área de segu-
rança pública. A testagem será 
feita por meio de uma picada 
no dedo e o resultado fica pron-
to em 15 minutos. O objetivo 
da ação é ampliar o acesso da 
população ao exame.

FOTO: MARCIO LINO

Programação artística e cultural da Festa de Bonsucesso é cancelada

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A necessidade 
de distanciamento social im-
posta como forma de comba-
te ao novo coronavírus im-
pactou no cancelamento dos 
eventos artísticos e culturais 
da 279ª Festa de Nossa Se-
nhora de Bonsucesso, previs-
tos para agosto.

Eventos como a Romaria, 
a Cavalgada, a Motorromaria 
e a Carreata, bem como os 

shows no palco principal e 
as apresentações musicais no 
Rancho dos Romeiros, que 
costumam atrair multidões 
de Guarulhos e de outras ci-
dades que visitam a região de 
Bonsucesso para prestigiar as 
comemorações em louvor à 
padroeira, estão cancelados.

O hasteamento do mastro 
e o hábito de manusear a ter-
ra recém-benzida pelo pároco, 

ação que demonstra profun-
da relação das pessoas com 
a terra, e a partir da qual se 
construiu toda a história da 
região, também tiveram quer 
ser cancelados. Para garantir a 
segurança dos devotos da pa-
droeira, a tradicional Festa da 
Carpição, que aconteceria nes-
ta segunda-feira (3), a partir 
das 7h, no Santuário em Bon-
sucesso, será realizada de for-
ma simbólica, com bênção da 
terra durante a missa das 8h.

Nesse mesmo dia aconte-
cem ainda duas outras mis-
sas, às 10h30 e às 19h. Para 
participar é obrigatório o uso 
de máscaras e o santuário re-
comenda a idosos e demais 
pessoas do grupo de risco a fi-
carem em casa. Todas as mis-
sas serão transmitidas ao vivo 
pela fanpage do Santuário 
de Bonsucesso no Facebook: 
www.facebook.com/santua-
riobonsucesso/.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Prefeitura aciona Polícia Civil para investigar possível 
sabotagem em vídeo de ratos na Secretaria de Educação

Taxa de ocupação de leitos de UTI covid-19 
diminui para 70,2% em Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
afirmou, durante live nas 
redes sociais ontem, que 
acionará a Polícia Civil para 
investigar uma possível sabo-
tagem na Secretaria de Edu-
cação. Segundo ele, começou 
a circular em grupo de What-
sApp um vídeo onde ratos es-
tariam nas dependências da 
sede da pasta e também em 
um galpão onde estavam ces-
tas básicas que são distribuí-
das para as crianças.

“Existe uma forte tendên-
cia de ser sabotagem. Não 
sei se política ou de alguém 
que quer o mal das pessoas. 
Para confirmar, já pedimos a 
Educação que instaure uma 
sindicância e estaremos em 
contato com a Polícia Civil 
para investigar o caso. Já te-
mos a informação da pessoa 
que possa ter entrado nesses 
locais e vamos, inclusive, 
ver as imagens das câmeras 
de segurança para ter certe-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta quarta-
-feira (29) Guarulhos voltou 
a registrar queda na taxa de 
ocupação de leitos para o tra-
tamento da covid-19. Com re-
lação às UTIs, o percentual, 
que era de 75,6% no dia ante-
rior, passou para 70,2% nessa 
data, enquanto o indicador 
das vagas de enfermaria saiu 
de 67,8% para 61,9%.

No hospital de campanha 
do Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-GRU) mais 
seis pacientes tiveram alta 
nesta quarta-feira, data em 
que também houve um óbito 
no local. No momento, o 3C-
-GRU está com 55 pessoas in-
ternadas, sendo 14 em UTIs 
e 41 nas enfermarias.

Ao todo o município tem 

za do que aconteceu”, disse o 
prefeito.

No vídeo, de acordo com 
o prefeito, um rato aparece 
na sede da secretaria próxi-
mo a um pacote de açúcar, 
numa área onde o consumo 
é próprio da pasta. O outro 
animal aparece próximo as 
cestas básicas que só estão lá 
porque voltaram das escolas, 
após alguns pais não retira-
rem as mesmas. “As cestas 

vão direto para as escolas 
e não passam por nenhum 
centro de distribuição. Es-
tão todas embaladas em um 
espaço completamente hi-
gienizado com frequência”, 
explicou a subsecretária de 
Educação, Fábia Aparecida 
Costa que, inclusive, apre-
sentou dois documentos que 
atestam a desratização ocor-
rida em ambos os locais nos 
dias 03 e 27 deste mês.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

até agora 14.976 casos confir-
mados do novo coronavírus 
e 1.063 óbitos. No Boletim 
Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria da Saúde 
nesta quarta-feira aparecem 
mais dez mortes ocorridas 
ao longo do mês de julho que 
tiveram a confirmação para 
covid-19 nessa data, além de 
outras 18 que seguem sob in-
vestigação. 

Dos dez novos óbitos re-
gistrados neste mês, um foi 
na faixa etária de 40 a 49 
anos, outro na de 50 a 59 
anos, quatro entre idosos de 
60 a 69 anos, três entre os de 
70 a 79 anos e um naqueles 
com idade igual ou maior 
que 80 anos, totalizando três 
mulheres e sete homens.

“É lamentável que pos-
sam existir pessoas que quei-
ram fazer em ano eleitoral 
essa política baixa colocando 
em risco até a saúde das pes-

soas. Se tiver um culpado ele 
será punido e se realmente 
for comprovada a sabotagem 
vai ter que se entender com a 
lei”, destacou Guti.
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As micro e pequenas empresas 
inadimplentes com o Simples Nacional não serão 
excluídas do regime especial em 2020, informou 
nesta segunda-feira (27) a Receita Federal. O 
Fisco atendeu a pedido do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
e decidiu suspender o processo de notifi cação 
e de expulsão do regime como forma de ajudar 
os pequenos negócios afetados pela pandemia 
do novo coronavírus.   Em 2019, mais de 730 
mil empresas foram notifi cadas para exclusão 
do Simples por débitos tributários. Desse total, 
cerca de 224 mil quitaram os débitos e 506 
mil empresas acabaram excluídas do regime. 
De acordo com o Sebrae, a manutenção 
das empresas no Simples Nacional, regime 
que unifi ca a cobrança de tributos federais, 
estaduais e municipais num único boleto.

Sob risco de ser retirada do prédio que 
ocupa em Copacabana, na zona sul do Rio 
de Janeiro, a Casa Nem busca uma solução 
para manter suas atividades. Primeiro lar de 
acolhimento para lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, travestis e intersexuais (LGBTI) 
do estado, o projeto abriga atualmente cerca 
de 80 pessoas, segundo a coordenadora, 
Indianare Siqueira.   Ativistas e defensores 
dos direitos humanos chegaram a acreditar 
que a reintegração de posse decretada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) seria cumprida nesta segunda-
feira (27), e um protesto foi organizado na 
frente da ocupação. Segundo o TJRJ, no 
entanto, a data do cumprimento da ordem 
judicial ainda será comunicada pela central de 
mandados à Polícia Militar. 

ANOTE

Em ano eleitoral, uma bandeira 
permeia quase todas as proposta 
e ideais de pré-candidatos

Politica e esporte sempre foram cam-
pos de atuações intencionais e sistema-
tizadas. Organizado estrategicamente 
às vezes com toda honra e glória como 
na Grécia, o berço das Olimpíadas, oti-
mizado tanto para preparação militar 
quanto para estabelecer relacionamen-
to de paz entre as cidades e os estados, 
ou como em Roma com a fi nalidade de 
evitar rebeliões, estabelecendo-se políti-
ca do pão e circo, com lutas sangrentas, 
entre gladiadores e animais, execuções 

onde ao fi nal a plateia recebia pão.
O esporte e política já estiveram 

no plano principal nas disputas étni-
cas. Nas Olimpíadas realizadas na Ale-
manha governada por Hitler, jogos 
muito bem organizados, já que Hitler 
queria mostrar ao mundo a força e a 
organização do governo nazista, que-
rendo mostrar ainda que a raça ariana 
era superior, porém sua hegemonia 
fi cou abalada com os atletas negros 
(como Jesse Owens) ganhando várias 
medalhas de ouro.

No auge da Guerra Fria, o espor-
te, volta ser protagonista com espio-

nagem de treinamentos, planos e até 
boicotes nas Olimpíadas de Moscou 
e Los Angeles, fortalecendo países 
como Rússia, Cuba e EUA. O esporte 
foi usado como instrumento ideológi-
co e propaganda, cada vitória era uma 
forma de fortalecer a política e sobe-
rania de cada regime.

Em ano eleitoral, uma bandeira 
permeia quase todas as proposta e 
ideais de pré-candidatos e candidatas 
tanto ao executivo como ao legislati-
vo. O ESPORTE. 

Muitos são seus desdobramentos, 
esporte amador, geralmente o futebol 
de “várzea”, esporte como inclusão, 
esporte vinculado a Educação e saú-
de, esporte como um mecanismo de 
promoção da cultura corporal, espor-
te Adaptado, enfi m, passa a ser pau-
ta principal e talvez mais facilmente 
exemplifi cado por tratar-se de fato de 
uma área do desenvolvimento humano 
que simbolicamente representa muito 
da nossa sociedade. Emoção, aprendiza-
do, vitórias, derrotas, superação, deter-
minação, disciplina... São algumas das 
expressões e links usados para escla-
recer e/ou correlacionar com ações do 
cotidiano de todos nos. Por vezes essa 
mistura até extrapola o campo racional 
da política e de fato vira um jogo, com 
torcida, paixões e discussões. 

Infelizmente, devido a Pandemia, 
este ano não tivemos a oportunidade 
de vivenciar o clima olímpico, com 
todo seu entusiasmo, celebração da 
diversidade, da empatia, da amizade 
e principalmente da competitivida-
de leal. Porém, espero eu que neste 
ano politico eleitoral, o esporte de 
fato tome seu lugar de destaque, nas 
discussões, proposta, troca de ideias 
e seja tratado com responsabilidade, 
seriedade e profi ssionalismo que esta 
manifestação do desenvolvimento 
humano integral merece.

Esporte em ano 
eleitoral

PONTO
DE VISTA

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado em Sócio 
Psicologia, treinamento desportivo, Coach 
Life com especialização em Emagrecimento 
e performance, técnicos de equipes de futsal 
em Guarulhos, Palmeiras e seleção Paulista, 
sócio fundador da Empresa Crossfut e sócio 
proprietário da Vella sports gestão 



Prefeitura aproveita período sem eventos 
para realizar grande reforma no Adamastor

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A antiga fábrica 
de casimiras Adamastor, fun-
dada nos idos de 1940, hoje é 
uma fábrica de sonhos, que 
pulsa no coração de Guaru-
lhos. E para continuar exer-
cendo o seu papel no desen-
volvimento social da cidade, o 
Centro Municipal de Educação 
Adamastor, mantido pela Pre-
feitura por meio da Secretaria 
de Educação, passa por uma 

ampla reforma em suas insta-
lações, aproveitando o período 
sem eventos imposto pela pan-
demia. As melhorias em todo 
o complexo vão resultar em 
mais conforto, acessibilidade 
e segurança para frequenta-
dores e profissionais que utili-
zam o espaço.

A lista de intervenções é 
bem ampla. O Teatro Adamas-
tor teve o seu palco revitaliza-

do, os cinco camarins refor-
mados, ganhou uma moderna 
mesa de som, cortinas novas 
para a boca de cena e poltro-
nas mais confortáveis, in-
cluindo assentos para obesos 
e maior acessibilidade, seis cli-
matizadores e dois exaustores. 
O complexo teve toda a ilumi-
nação trocada por lâmpadas 
de LED, substituição das por-
tas corta-fogo, pintura dos es-
paços internos e externos, lim-
peza das calhas, manutenção 
do telhado, higienização das 
cortinas e carpetes, instalação 
de sistema Wi-Fi e de mais 11 
novas câmeras de segurança.

Com aproximadamente 8 
mil m² de construção, o Ada-
mastor abriga o maior teatro 
público de Guarulhos, além 
de dez auditórios, biblioteca, 
o Arquivo Histórico, pátio de 
eventos, espaços para exposi-
ções e um polo de ensino a 
distância da Univesp. A atu-
al administração facilitou o 
acesso aos produtores e artis-
tas locais, abrindo a agenda de 
espetáculos para a sociedade. 

Durante seu funcionamento 
normal, o que é impraticável 
nesse momento de pandemia, 
o espaço recebe mais de 15 
mil pessoas por mês e oferece 
atividades educativas, cultu-
rais e esportivas para diferen-
tes faixas etárias.

O Adamastor é um espaço 
democrático onde professores 
e profissionais da educação 
podem trocar ideias, experiên-
cias e construir novos modelos 
a serem implantados nas salas 
de aula. Durante todo o ano, 
este centro de formação de 
professores reúne diariamente 

cerca de cem profissionais em 
cursos de qualificação e espe-
cialização, o que demonstra o 
empenho da administração em 
valorizar seus servidores e em 
buscar a excelência no ensino.

O espaço também oferece 
atividades educativas gratuitas 
para o cidadão guarulhense. 
Um dos projetos mais exitosos 
é o EducaDança, que abre va-
gas para aulas de ballet clássi-
co e jazz dance para crianças e 
jovens de cinco a 19 anos. Atu-
almente são 645 alunos matri-
culados em turmas que vão do 
baby class ao jazz avançado.

Fábrica de cultura
O Teatro Adamastor é o grande palco da cidade tanto para 

artistas consagrados quanto para aqueles que estão começando 
sua trajetória em busca de um sonho. Vale destacar o protago-
nismo da música clássica na sua programação anual, com apre-
sentações regulares da Orquestra Jovem de Guarulhos e da GRU 
Sinfônica.

Na reestreia do espaço, mas ainda sem a calorosa presença 
física do público que acompanha de perto a trajetória das or-
questras da cidade, o Teatro Adamastor recebe neste sábado (1º), 
às 20h, espetáculo de música de câmara do Som na Tela. No 
programa da apresentação virtual, transmitido ao vivo pelos ca-
nais das orquestras no Facebook (www.facebook.com/ojmgua-
rulhos/), Instagram (www.instagram.com/orquestra.em.casa/) e 
YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreR-
GSo1g), a Gru Sinfônica interpreta o Quarteto nº 1, do composi-
tor brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Os espetáculos online da série Som na Tela terão continui-
dade ao longo de todo o mês de agosto e serão exibidos sempre 
aos sábados, às 20h, nos mesmos dias e horários dos concertos 
convencionais. Para que isso seja possível, a execução é realizada 
por uma quantidade pequena de músicos, que se reúnem com 
a máxima atenção e cuidado, seguindo todas as diretrizes de 
segurança relacionadas à prevenção do novo coronavírus, per-
mitindo que o público possa assistir ao espetáculo em casa neste 
período de distanciamento social.

Fábrica de entretenimento
O Adamastor também é 
uma importante ferra-
menta ligada à promoção 
da saúde. De segunda a 
sexta-feira, o local recebe 
diversas atividades físicas 
orientadas por profissio-
nais de educação física, 
oferecendo lazer às pesso-
as, fator que auxilia na me-

lhora da qualidade de vida 
dos cidadãos.

Cerca de 600 alunos são 
atendidos por profissionais 
gabaritados, que lecionam 
com excelência, leveza e di-
versão, tornando a aula um 
momento prazeroso e até 
mesmo necessário.

Outro diferencial desta 

inciativa está na diversida-
de de projetos oferecidos à 
comunidade. O guarulhen-
se pode optar por pilates, 
yoga, alongamento, dança 
de salão, kickboxing, gi-
nástica funcional, dança 
do ventre, entre outras 
ações que atendem pessoas 
a partir dos 18 anos.
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Turma da melhor idade dos CCIs celebra o Dia dos Avós pelas redes sociais 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A turma da 
melhor idade assistida pe-
las unidades Gopoúva e 
Santa Mena do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) 
de Guarulhos acompanhou 
ontem a exibição pelas re-
des sociais de um vídeo 
que marcou a comemora-

ção do Dia dos Avós. No fil-
me, nove idosos do grupo 
de dança cigana do CCI Go-
poúva declararam e inter-
pretaram um texto sobre 
o significado de ser avós, 
de autoria da servidora Léa 
Ribeiro. O vídeo incluiu 
também apresentações da 

cantora Tânia Maya ao vio-
lão e de alguns jovens que 
homenagearam seus avós.

Duas horas antes da exi-
bição, lives com a participa-
ção de funcionários das uni-
dades e dos cantores Feliz 
Manrik e Adriano dos Tecla-
dos convocaram o público 

para assistir ao vídeo direta-
mente do CCI Gopoúva.

A ação da Prefeitura, ide-
alizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social, integra o pro-
cesso de acompanhamento a 
distância feito pelos 25 fun-
cionários dos CCIs aos assis-

tidos nesse período de isola-
mento social. Os idosos são 
mobilizados semanalmente 
por telefone ou WhatsApp 
para atividades que os man-
tenham ativos e tranquilos, 
promovendo bem-estar e 
contribuindo para o fortale-
cimento de vínculos.

Quinta-feira, 30 de julho de 2020
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HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: Haverá uma gigante energia lhe influenciando 
durante este dia, devendo você praticar as coisas mais 
belas. 

TOURO: As tuas atrações pelas questões materiais irão 
te colocar em uma situação complicada em relação as 
coisas emocionais. 

GÊMEOS: Se por ventura você demonstrar que é alguém 
demasiadamente forte deve manter esse posicionamen-
to muito bem concentrado. 

CÂNCER: Se mostrará um pouco mais frágil do que 
imaginava, gastando as suas energias em excesso para 
conseguir chegar aonde quer. 

LEÃO: Do grande astro rei virá uma fonte inesperada de 
energia para que você possa atingir metas já pré-estabe-
lecidas por você. 

VIRGEM: Você notará que alguns indivíduos farão com 
você coisas das quais você imaginava não poderem 
acontecer neste momento. 

LIBRA: As ocorrências advindas de Marte irão ajudar 
você como um grande apoio enquanto estiver sentindo-
-se um pouco mais isolado. 

ESCORPIÃO: Determinadas alterações irão ocorrer conti-
go e muitas dificuldades poderão trazer barreiras para o 
seu crescimento. 

SAGITÁRIO: As suas ações estarão em alguns momen-
tos comprometidas e estranhamente associadas com 
problemas corriqueiros. 

CAPRICÓRNIO: No universo astrológico a maior parte 
das energias irão fazer com que fique um pouco mais 
ativado a sua boa energia. 

AQUÁRIO: Não estará com a sua mente dentro de uma 
linha muito bem definida agora, mas precisará achar um 
caminho. 

PEIXES: Determinados gastos desnecessários virão a 
criar algumas dificuldades para você alcançar diferentes 
metas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

CBP
FILADEESPERA

JUVENILANA
ATIRAABEL

ESCOMADRE
BPOLIRGL

COMUNABRITO

LEADRAIAR
FMATOABALI

PROCESSOMIN
NARINARAPTA

NADAANAE
CNJUDASO

PEDRAARIRI
SOAAGANET

SINOVASO

Síndrome
que afeta
o pulso de
tenistas

Pelo do
rosto

Saudação
amistosa

(?) Maria
Braga,

apresen-
tadora

Margem
alta de rio

Chumbo,
em inglês

(?) seletivo 
universitá-
rio: função
do Enem 

Minuto
(símbolo)

Leva
(alguém) 
à força 

Tipo de
espada
curta

Desculpa
da pessoa

que
fracassa 

Do tempo
do (?)

pistola: 
muito antigo

(?), papel
e tesoura: 

brincadeira
manual

Nome 
da letra

muda em
"humano"

Rede,
em inglês

(?) sanguí-
neo: veia
ou artéria 

Traidor
bíblico

Ex-jogador
de futebol

Lustrar
Comunica-
dos internos
de empresa

Ilha da
Indonésia
Objetivo

do jardim

Emite som
Objeto tocado pelo

participante desistente
de "A Fazenda" (TV)

Kayky (?),
ator 

Antigo líder
da Etiópia

Ao (?) do
dia: cedo

Serviço do
pet shop

Sem rumo
na vida

(?) Gomes,
político

Entrada de
ar no nariz
"Sabe de 

(?),
inocente",
bordão de
Compadre 
Washington

Oxigênio
(símbolo)

Raso; 
rente

Dispara
(arma)

Grupo  que
se reúne

para farras
ou de-

sordens
(bras.)

Direitos (?): são 
listados na Constituição
Tem entre seus ídolos

Zidane
Problema
de bancos
Cheio de
energia

Parteira
"Senta a

(?)!", lema
militar

Local de
luxo para 

relaxamento

Linha imaginária que divide as
CoreiasRecurso

renovável como o
vento ou o sol

Duas espécies de
cobras 

Romance de Guy de 
Maupassant

3/net. 4/lead. 5/ariri. 6/bel ami — comuna.

Novidades em agosto nas plataformas de streaming

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Quase na virada 
do mês, agosto está chegan-
do e, com ele, novidades vão 
tomar conta das plataformas 
de streaming. Entre as que 
estreiam na Netflix, uma das 
mais aguardadas pelos fãs é 
a quinta temporada de Luci-
fer: chega no dia 21. Outra 
que vai ocupar o coração do 
público, a partir do dia 28 na 
mesma plataforma, é Cobra 
Kai: Temporadas 1 e 2, que 
traz de volta os rivais inter-
pretados por Ralph Macchio 
e William Zabka, trinta anos 

atrás nos filmes Karatê Kid.
Passando para o Globo-

play, destaque para a estreia 
da terceira temporada da 
premiada série Killing Eve, 
que retorna com uma nova 
fase da história da agente 
Eve, interpretada por San-
dra Oh, que persegue a as-
sassina Villanelle, vivida 
por Jodie Comer. Novos epi-
sódios estarão à disposição 
dos assinantes no dia 21.

No dia 6, entra no stre-
aming do Telecine o filme 
Jojo Rabbit. Dirigido por 

Taika Waititi e se passando 
durante a Segunda Guer-
ra, conta a história de Jojo 
(Roman Griffin Davis), um 
garoto de dez anos que, em 
sua imaginação, passa a ser 
amigo de Adolf Hitler. De-
pois, no dia 17, será a vez 
da comédia nacional Maria 
do Caritó, dirigida por João 
Paulo Jabur, estrear na pla-
taforma. Depois de passar 
pelos palcos teatrais, texto 
foi adaptado para o cinema, 
mantendo Lilia Cabral como 
protagonista.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Mochileiro astronômico visita monumento 
do Trópico de Capricórnio em Guarulhos

GRU Airport realiza nova entrega de cestas básicas 
e máscaras para famílias afetadas pela pandemia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na semana 
passada, Guarulhos recebeu 
uma visita mais que especial. 
O venezuelano Bryant Gon-
zález chegou à cidade com 
a mochila cheia de sonhos e 
histórias para acrescentar ao 
município.

Há quase três anos, Gon-
zález viaja pela América do 
Sul promovendo astronomia. 
O projeto recebeu o nome de 
“Mochileiros Astronómicos” 
e segue ensinando Ciências 
e Astronomia nas escolas e 
comunidades pela rota rea-
lizada. “Eu procuro visitar 
observatórios astronômicos e 
planetários geralmente, mas 
também lugares que tenham 
alguma referência astronô-
mica importante”, disse.

Entre os dias 04 de outu-
bro de 2017 até o último dia 
29 de junho já foram 26 mil 
quilômetros percorridos, por 
sete países, além de 187 cida-
des visitadas, 35 planetários 
e 20 observatórios.

O interesse por Guarulhos 
surgiu após sua passagem 
pela Argentina. “Visitei a li-
nha do Trópico de Capricór-
nio lá, já que é uma impor-
tante referência astronômica. 
A linha também passa por 
Guarulhos e eu queria conhe-
cer o monumento nesta parte 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A GRU Airport, 
que administra o Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, doou mais 
500 cestas básicas e kits 
de produtos essenciais de 
limpeza e higiene para mo-
radores das comunidades 
Malvinas, Jardim das Na-
ções e Jardim Novo Portu-
gal, cadastrados pela área de 
Responsabilidade Social da 
concessionária a partir de 
campanhas já realizadas no 
município. Também foram 
contemplados alunos do Pro-
jeto Afi nando o Futuro com 
Arte, mantido pela GRU 
Airport, e adultos assistidos 
pelo Instituto Coliseu e pelo 
o Centro de Defesa dos Direi-
tos Humanos (CDDH), todos 
de Guarulhos.

Nos últimos dias 28 e 
29, foram doadas 320 ces-
tas básicas para famílias 
da comunidade Malvinas e 
integrantes do Afinando o 
Futuro com Arte. A entrega 
dos produtos foi feita con-
forme agendamento prévio 
e sob as normas higiênico-
-sanitárias recomendadas 
pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária), na sede do projeto. 
As outras 180 cestas estão 
sendo distribuídas desde 
o dia 27 de julho por meio 
de líderes comunitários e 

representantes do Instituto 
Coliseu e Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos. O 
trabalho deve ser concluído 
até o dia 5 de agosto.

Nesses dois dias, junto à 
entrega das cestas básicas, 
os beneficiários também 
receberam máscaras fa-
ciais de tecido, doadas pela 
ONG Olhar de Bia, e pro-
fissionais da Universidade 
Guarulhos (UnG) apoiaram 
a abordagem com orien-
tações sobre como utili-
zar, higienizar e guardar 
as máscaras individuais. 
Foram distribuídas 2.500 
máscaras, todas no padrão 
recomendado pela Anvisa.

A primeira mobilização 
para doação de cestas bá-
sicas e kits de higiene pela 
GRU Airport aconteceu em 
abril deste ano e atendeu 
300 famílias chefi adas por 
profi ssionais autônomos 
e impactadas diretamen-
te pela crise decorrente da 
pandemia de covid-19. A se-
gunda entrega, na primeira 
quinzena de junho, voltou-
-se para 533 famílias resi-
dentes das Malvinas, Jardim 
das Nações e Jardim Novo 
Portugal, além de alunos 
do Afi nando o Futuro com 
Arte, do Instituto Coliseu e 
assistidos do Centro de De-
fesa dos Direitos Humanos.

do continente”, destacou.
Na cidade, ele foi recebido 

pelo historiador Elton Soares, 
na Casa do Historiador, que o 
levou até o local, na rodovia 
Presidente Dutra. “Hoje só há 
uma ruína. A placa não exis-
te mais e o lugar está muito 
abandonado. É muito triste 
para mim como divulgador 
das Ciências não ter uma re-
ferência clara dessa linha”, 
disse.

“A Casa do Historiador é 
um local novo para receber 
pesquisadores. O Bryant me 
encontrou através de um pro-
grama que gravei e está na 
internet referente a passagem 
do Trópico de Capricórnio 
em Guarulhos. A visita dele 
é praticamente a estreia da 
Casa”, disse Soares explican-
do que através do mochileiro 

foi apresentado para a Asso-
ciação dos Planetários onde 
será dada a continuidade na 
implantação da demarcação 
do Trópico de Capricórnio 
nos bairros da cidade.

O Trópico de Capricórnio 
é um dos cinco principais 
círculos de latitude que mar-
cam mapas da Terra. Deli-
mita a zona tropical sul, que 
corresponde a um limite do 
solstício, que é a declinação 
mais meridional da elíptica 
do Sol sobre o equador ce-
leste. É uma linha geográfi ca 
imaginária localizada ao sul 
do equador. Ele atravessa três 
continentes, 11 países e os 
três grandes oceanos. 

A Casa do Historiador 
está localizada na rua Ma-
noel de Oliveira, 62 – Jardim 
Leda.

FOTO: DIVULGAÇÃO

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 96414-
1996 (Whats)
HELENA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ frescura. 
Venha se deliciar. F.: 95965-
5384.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

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

IMÓVEIS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649

MOTORISTA
C/ Experiência, que resida 
em Guarulhos  -  Carteira 
CNH  D,  Salario R$  1.602,00  
+  VT + VR  de R$ 16,00/ 
Dia Enviar  CV  P/  elaine@
renosul.com.br

CASA VILA BARROS
4 Dorms., 1 vaga de gar., 
R$350 mil, aceita permuta a 
negóciar. F.: 2407-4094
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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


