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Em meio à pandemia, hospital 
estadual Padre Bento deve 
fechar centro de reabilitação
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Governo liberou o auxílio emergencial 
para mais 1,150 milhão de pessoas

ACONTECE
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Para participar é necessário realizar ins-
crição exclusivamente pelo site academia-
deteatrodrt.com.br. Ao todo são oferecidas 
150 vagas, distribuídas entre adultos, ado-
lescentes e crianças a partir dos seis anos. 
Nesse período de pandemia a Academia 
de Teatro DR&T adaptou diversos jogos 
teatrais com seus alunos efetivos e, agora, 
quer compartilhar esse processo com mui-
to mais pessoas. Além das aulas divertidas, 
os participantes encontram conhecimento, 
bem-estar, reflexões e crescimento pessoal 
através das dinâmicas teatrais.

“Que bom que meu Rober não está neste 
mundo”, comentou Florinda, se referindo a 
Bolaños, que morreu em 2014. Ela desta-
cou que os programas do ator fazem parte 
do “DNA dos latinos”, e que a decisão se-
ria “pouco inteligente”. “É triste comprovar 
como que em sua própria casa, para quem 
você deu milhões, é onde menos te valori-
zam”, desabafou. Após o anúncio de que o 
SBT não poderia mais exibir o programa, 
junto com Chapolin e Chespirito, foi cria-
do um abaixo-assinado pedindo o retorno 
das produções. Já com 27 mil assinaturas, o 
pedido é que a exibição retome em toda a 
América Latina, não apenas no Brasil.

Já estão abertas as inscrições para o 
curso rápido e gratuito de teatro da Aca-
demia de Teatro DR&T. As aulas aconte-
cem aos sábados, nos dias 8, 15, 22 e 29 de 
agosto, com duração de 1h30 cada e serão 
veiculadas pelo aplicativo Zoom. A iniciativa 
conta com o apoio da prefeitura, que por 
meio da Secretaria de Cultura tem como 
objetivo estimular a realização de ações 
culturais gratuitas e abertas à população. O 
curso é voltado a crianças, jovens e adultos 
interessados em extravasar sua criatividade 
ou simplesmente superar a timidez.

A prefeitura, por meio da Proguaru 
(Progresso e Desenvolvimento de Gua-
rulhos S/A) está realizando a reforma do 
Zoológico Municipal. Ontem foram exe-
cutadas ações de paisagismo no novo 
recinto do leão.

Intérprete da Dona Florinda, Florinda 
Meza publicou um desabafo no sábado, 1º, 
lamentando o fim da transmissão do pro-
grama Chaves nas televisões em toda a 
América Latina. Viúva do criador e protago-
nista da produção, Roberto Bolaños, ela cri-
ticou os “executivos” envolvidos na decisão. 
Florinda revelou que não foi chamada para 
participar das negociações entre os filhos 
de Bolaños e o canal mexicano Televisa, 
que não chegaram a um acordo, resultando 
na saída do ar de Chaves em 1º de agosto.

“Creio que justo agora, quando o mun-
do mais precisa de diversão, fazer isso é 
uma agressão conosco”, opinou a atriz. 

Academia de Teatro DR&T oferece curso online gratuito em agosto

Jaula do leão no Zoológico de Guarulhos ganha paisagismo

‘Que bom que meu Rober não está neste mundo’, lamenta Florinda

Além das obras na referida jaula, a Pro-
guaru vem realizando a construção da fu-
tura Clínica Veterinária, além de reformas 
no recinto dos pássaros e nos sanitários 
públicos. O término dos trabalhos está 
previsto para ocorrer até o final de agosto.

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, informou on-
tem, que o Ministério da 
Cidadania autorizou o paga-
mento do auxílio emergen-
cial de R$ 600 por mês para 
mais 1,150 milhão pessoas. 
Com isso, o número de be-
neficiários do programa 
chegou a 66,2 milhões.

Segundo Guimarães, o 
governo habilitou o cadastro 
de 805 mil pessoas que ainda 
não haviam recebido nenhu-
ma parcela do auxílio emer-
gencial. Outras 345 mil que 
chegaram a receber os dois 
primeiros pagamentos foram 
revalidadas pelo Ministério 
e passarão a receber as três 
parcelas seguintes.

Os novos habilitados que 
nasceram entre janeiro e maio 
receberão o crédito na conta 
digital da Caixa já na próxima 
quarta-feira, 5. Os nascidos 
nos demais meses seguirão 
o cronograma de pagamen-
tos que já vinha sendo usado 
pelo banco, com os depósitos 
até o dia 26 de agosto.

Os recursos depositados 
nas contas digitais podem 

ser usados para pagamentos 
e transferências, por meio 
do aplicativo Caixa Tem. Já 
os saques em dinheiro do 
auxílio seguem outro cro-
nograma do banco - até 17 
de setembro -, para evitar 
aglomerações. “Não há ne-
cessidade de chegar cedo às 
agências, antes da abertura. 
O pagamento está sendo 
feito com tranquilidade de 
todos os beneficiários”, afir-
mou Guimarães.

A inclusão de 1,150 mi-
lhão de cadastros habili-
tados para receberem o 
auxílio emergencial foi pu-
blicada hoje no Diário Oficial 
da União. “Seguimos firmes 
na determinação do presi-
dente Jair Bolsonaro de não 
deixar ninguém para trás. 
Atuamos com transparência 
e estamos fazendo o be-
nefício chegar a quem real-
mente necessita. Em poucos 
meses, o Governo Federal 
foi capaz de retirar o maior 
contingente de pessoas da 
extrema pobreza da história 
recente do Brasil”, afirmou, 
em nota, o Ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni.

Terça-feira, 4 de agosto de 2020
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Novo currículo escolar terá 12 opções de cursos e entrará em vigor em 2021

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem a 
homologação do novo currí-
culo para o ensino médio em 
São Paulo, o primeiro estado 
do Brasil a construir o docu-
mento determinado pela lei 
de reforma do ensino médio, 
sancionada em 2017. O cur-
rículo foi aprovado dia 29 de 
julho, por votação unânime, 
pelo Conselho Estadual da 

Educação de São Paulo.
“O objetivo é criar uma es-

cola que dialogue com a reali-
dade atual da juventude, que 
se adapte às necessidades dos 
estudantes e os prepare para vi-
ver em sociedade e enfrentar os 
desafios de um mercado de tra-
balho dinâmico. Essa é a pro-
posta do novo ensino médio de 
São Paulo”, disse Doria.

O novo currículo terá 12 

opções de cursos, os itinerários 
formativos, e permitirá aos alu-
nos escolher as disciplinas com 
as que mais se identifiquem. A 
previsão é de que o currículo 
seja implementado progressi-
vamente aos alunos da 1º série 
do ensino médio em 2021. Em 
2022, para os estudantes da 
2º série, e consequentemente, 
para a 3ª série no ano de 2023.

O currículo do ensino mé-
dio paulista está estruturado 
em 3.150 horas, distribuídas 
em um período de três anos. 
Do montante total da carga 
horária, 1.800 horas são des-
tinadas à formação básica e o 
restante, 1.350 horas, é referen-
te aos itinerários formativos. 
Estes itinerários terão mais do 
que a carga mínima prevista 
na legislação.

Na formação geral básica, 
os estudantes terão os compo-
nentes curriculares divididos 
em áreas de conhecimento 
como linguagens e suas tec-
nologias (língua portuguesa, 

artes, educação física e língua 
estrangeira); matemática; ci-
ências humanas e sociais apli-
cadas (história, geografia, fi-
losofia e sociologia); e ciências 
da natureza e suas tecnologias 
(biologia, química e física).

Na carga horária referente 
aos itinerários formativos, o 
estudante precisa escolher uma 
ou duas áreas de conhecimento 
da formação geral para apro-
fundar seus estudos, ou ainda, 
a formação técnica e profissio-

nal para se especializar.
Os componentes do progra-

ma Inova Educação também 
farão parte dos itinerários for-
mativos, com as disciplinas de 
eletivas (educação financeira, 
teatro, empreendedorismo), 
projeto de vida (aulas que aju-
dam o estudante na gestão do 
próprio tempo, na organização 
pessoal, no compromisso com 
a comunidade) e tecnologia e 
inovação (mídias digitais, robó-
tica e programação).

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aulas na capital paulista não devem 
voltar em 8 de setembro, diz secretário

O retorno dos alunos da capital paulista às salas de aula 
pode não acontecer no dia 8 de setembro. Em entrevista à Glo-
bonews, o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, 
afirmou que é “muito provável” que os estudantes da cidade de 
São Paulo demorem mais para voltar às escolas.

“Para ser dia 8 [de setembro], a Saúde tem que dar a orien-
tação. Mas pode ser e é muito provável que não seja no dia 8 
de setembro. Ainda não há nenhuma data. A Secretaria [Muni-
cipal de Educação] segue se preparando para, quando a Saúde 
autorizar, estar tudo em ordem”, afirmou o secretário ontem.

Terça-feira, 4 de agosto de 2020

Hospital Padre Bento deve fechar centro de reabilitação
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Complexo 
Hospitalar Padre Bento, ad-
ministrado pela Secretaria 
de Estado da Saúde, deverá 
fechar nos próximos dias o 
centro de reabilitação ambu-
latorial destinado a população 
guarulhense. Segundo a Fo-Fo-
lha Metropolitanalha Metropolitana apurou, o 
fechamento foi definido pela 
diretoria técnica da unidade 
na semana passada. No en-
tanto, a ideia já vinha sendo 
discutida nos últimos meses.

“Em meio a pandemia, 
pacientes que ficam longa 
permanência internados e de-
pendentes de UTI perdem o 
movimento e sofrerão com a 
falta de atendimento”, afirmou 
um dos denunciantes que pre-
feriu não ser identificado.

Atualmente no local tra-
balham profissionais das 
áreas de fonoaudiologia, 
terapia ocupacional e fisio-
terapia que atendem diaria-
mente cerca de 50 pacientes 
em reabilitações ortopédicas, 
pulmonares e neurológicas. 

Segundo apurou a reporta-
gem, a demanda deverá ser 
absorvida pelo município, 
no entanto a fila de espera já 
chega a mais de dois anos. 

Esta não é a primeira 
vez que o Padre Bento ten-
ta fechar o setor. Anos atrás 
a mesma ideia foi revertida 
após a mobilização da po-
pulação junto a secretaria 
estadual. “Desta vez com o 
coronavírus não tem como a 
população reivindicar”, disse.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde do Estado afirmou que 

não procede a informação so-
bre a interrupção dos serviços 
de fisioterapia. A pasta des-
tacou, ainda, que o hospital 
“mantém este tipo de tratamen-
to para seus pacientes, neste 
momento com foco nos casos 
graves de covid-19 que necessi-
tam de atendimento intensivo 
e especializado. A medida está 
em conformidade com o plano 
de contingência da unidade e 
com as premissas do SUS, que 
preveem a priorização do aten-
dimento aos casos mais graves 
e urgentes”.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Novo relatório do mapeamento cultural 
aponta 605 trabalhadores na cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
divulgou ontem a quinta edi-
ção do relatório sobre o ma-
peamento cultural de traba-
lhadores da cultura e espaços 
culturais da cidade. O aumen-
to de registros foi considerável 
na última quinzena de coleta 
de dados, passando de 411 
para 605 trabalhadores e de 
58 para 70 espaços culturais, 
situando esse mapeamento 
como o de maior alcance já re-
alizado pela pasta de Cultura 
de Guarulhos.

Os arquivos, disponí-
veis para acesso no endereço 
www.guarulhos.sp.gov.br/
mapeamentocultural, apre-
sentam dados coletados no 
período de 27 de maio a 31 
de julho e serão atualizados 
quinzenalmente com novas 
informações a partir da conti-
nuidade do mapeamento.

A quinta edição do relató-
rio contabilizou 605 registros 
de pessoas ligadas a 27 dife-
rentes setores culturais. Mú-
sica se consolidou como o se-
tor mais representativo entre 
os trabalhadores culturais de 
Guarulhos, alcançando 26% 
dos registros, enquanto que 
cultura popular e teatro figu-
ram na sequência, com 14% e 
10%, respectivamente.

Pela primeira vez, dados 
sobre trabalhadores com idade 
entre 31 e 40 anos se aproxi-
maram da representatividade 
registrada para aqueles que 
possuem entre 21 e 30 anos. 
Cresceu também a quantidade 
de trabalhadores que possuem 
entre três e dez anos de expe-
riência, com cerca de 60% dos 
registros, enquanto que apro-
ximadamente 20% possuem 
mais de vinte anos de atuação.

A proporção de trabalha-
dores sem emprego formal 
ativo alcança 81% e o número 
daqueles que recebem o au-
xílio emergencial de R$ 600 
do governo federal caiu para 
33%. Vale destacar que, embo-
ra o número de trabalhadores 
sem emprego formal seja alto, 
90% declaram exercer ativida-

de cultural profissionalmente.
A região do Taboão con-

tinua sendo a segunda mais 
representativa da cidade, com 
aproximadamente 20% dos 
trabalhadores, e cresceu a 
quantidade de registros de tra-
balhadores de outras cidades 
que preencheram o formulá-
rio do mapeamento de Guaru-
lhos, chegando a 6%.

A classe artística continua 
figurando como a mais repre-
sentativa, mas é importante 
registrar que 49% dos traba-
lhadores estão distribuídos 
em outras áreas de atuação, 
destacando-se a produção, que 
cresceu para 19%, e a forma-
ção, que se manteve com 9%.

O relatório de espaços cul-
turais registrou 70 locais, dos 
quais apenas 22 são imóveis 
próprios. Desse total, 15% es-
tão localizados na região dos 
Pimentas e a mesma quanti-
dade é registrada na região da 
Vila Galvão. O Centro conti-
nua como a região com mais 
espaços culturais, com 37%.

O espaço com maior nú-
mero de funcionários possui 
60 trabalhadores, seguido por 
dois espaços com 30 funcioná-
rios e três com 25. Contudo, 
a maioria dos espaços possui 
o máximo de cinco funcioná-
rios. Trinta por cento dos espa-
ços mobilizam indiretamente, 
em suas atividades mensais, 
entre 21 e 50 colaboradores.

Apenas 16% dos espaços 
registrados funcionam há 
mais de 20 anos. A atividade 
mais realizada nos espaços 
mapeados é formação, com 
18%. As empresas de diver-
sões e produção de espetácu-
los, com 9%, e os espaços de 
apresentação musical, com 
9%, figuram na sequência.

Em 90% dos espaços o im-
pacto da covid-19 provocou 
demissões, redução de jorna-
da de trabalho e/ou de salário 
ou realização de teletrabalho.

É importante reforçar 
que os dados podem ser atu-
alizados sempre que o traba-
lhador ou gestor do espaço 
julgar pertinente.

Obras na avenida Minas Gerais serão 
concluídas até o final de outubro
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
executa obras de pavimenta-
ção e drenagem na avenida 
Minas Gerais, ao longo do 
córrego Iguaçu-Tietê, no Ci-
dade Soberana. As obras fo-
ram retomadas no início de 
março e serão concluídas até 
o final de outubro.

Há mais de dez anos mo-
radores pedem melhorias no 
local, que é considerado um 
importante acesso a bairros 
como Jardim São João, Lavras, 
Jardim Ponte Alta, Jardim San-
ta Terezinha e Jardim Hanna. 
Para retomar as obras a Prefei-
tura teve que rescindir o contra-
to com a antiga construtora por 
conta de inviabilidade técnica e 
financeira e realizar uma nova 
licitação. Os erros no processo 
licitatório durante a gestão pas-
sada acabaram atrasando o iní-
cio dos trabalhos.

Para o prefeito Guti as obras 
no local são fundamentais para 
a mobilidade das pessoas, es-
pecialmente naquela região. “A 
situação dos moradores estava 

muito precária, com constantes 
inundações. Os trabalhos de 
drenagem, canalização e pa-
vimentação vão mudar a vida 
dessas pessoas, que poderão 
se locomover de forma mais 
adequada. Sabemos que a cida-
de precisa de inúmeras coisas. 
Mas, com muito trabalho, a 
gente vai reconstruindo Guaru-
lhos”, salientou.

Já o secretário de Obras, 
Marco Antonio Guimarães, 
falou sobre os problemas que 
acabaram por postergar os 
trabalhos no local. “A avenida 

Minas Gerais já deveria ter sido 
entregue há muito tempo, mas 
problemas técnicos e erros no 
projeto fizeram com que tivés-
semos que fazer alterações e 
outra licitação para a retomada 
das obras”, esclareceu.

Contratada por cerca de R$ 
3,7 milhões, a empresa Copav 
Construtora e Pavimentadora 
Ltda. está executando a obra, 
que inclui a pavimentação 
numa área de 1,5 mil metros 
e a implantação de 800 me-
tros de canalização ao longo 
do córrego. 

Câmara retoma as atividades parlamentares hoje

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após o recesso 
de julho, a Câmara retoma em 
agosto suas atividades parla-
mentares. Nesta terça-feira (4), 
a partir das 11h, os vereadores 
realizam a 31ª sessão extraor-
dinária deste ano, o último da 
atual Legislatura. Os trabalhos 
continuam sendo transmitidos 
pela TV Câmara Guarulhos.

A exemplo das reuniões 
anteriores, os parlamentares fa-
rão a sessão remotamente, por 

videoconferência. Este protoco-
lo tem sido seguido desde abril, 
respeitando o distanciamento 
social devido à pandemia de 
coronavírus.

A pauta prevê a discussão e 
deliberação de 35 Requerimen-
tos dirigidos pelos vereadores 
ao Executivo e de 18 projetos 
de Lei e de Resolução. Entre 
eles, destaques para o PL, de 
autoria do Executivo, que tra-
ta da prorrogação do prazo de 

substituição de táxis com ex-
clusão programada para 2020. 
Este dispositivo indica que, em 
caráter excepcional, os táxis 
do município que deveriam 
ser substituídos até 31 de de-
zembro de 2020, por força dos 
limites de idade de operação es-
tabelecidos no artigo 18 da Lei 
2433/1980, poderão continuar 
em operação até 31 de dezem-
bro de 2021, desde que aprova-
dos em todas as inspeções vei-
culares obrigatórias.

Merece atenção tam-
bém o projeto de Resolução 
1046/2020, assinado pela Mesa 
da Câmara. A propositura dis-
põe sobre a atuação dos res-
ponsáveis por ações de ouvido-
ria e a participação, proteção e 
defesa dos direitos do usuário 
de serviços públicos e institui 
a política de atendimento ao ci-
dadão na Câmara, na forma da 
Lei Federal 13460/2017.

FOTO: DIEGO SECCO

FOTO: TV CÂMARA
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Prefeitura reabrirá parques na próxima 2ª feira; CEUs retornarão no dia 12
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou ontem, durante live 
nas redes sociais, que o Bos-
que Maia e demais parques 
municipais serão reabertos na 
próxima segunda-feira (10). 
Todos terão horário de funcio-
namento das 6h às 16h, con-
forme determina o Plano SP 
do governo do estado.

“Não será permitido o fun-
cionamento das quadras e 
haverá limitação de ocupação 
para não gerar aglomerações 
como determina a OMS. Mas, 
estarão disponíveis as áreas 
de caminhada, corrida, alon-
gamento e o que não permitir 
prática esportiva que gere al-
gum tipo de contato”, explicou 
o prefeito.

Segundo ele, na quarta-
-feira (12) serão reabertos os 

Centros de Educação Unifica-
dos (CEUs), das 8h às 16h, que 
também terão regras especí-
ficas para o funcionamento. 
Eles serão reabertos somente 
para atividades recreativas 
que não envolvam contato físi-
co, além disso, as salas de aula, 
áreas internas e ginásios per-
manecerão fechados.

Guarulhos começa a pri-
meira semana de agosto com 
a menor taxa de letalidade da 
covid-19 já registrada desde 
o início da pandemia e com 
mais uma elevação no índice 
de cura, que chegou a 89,6% 
nesta segunda-feira (3), supe-
rando também os indicadores 
anteriormente registrados. Atu-
almente já são mais de 14.200 
pessoas recuperadas da doença 
na cidade de um total de 15.897 

casos confirmados até agora e 
1.086 mortes, além de outras 
16 que são investigadas.

No hospital de campanha 
do Centro de Combate ao Co-
ronavírus de Guarulhos (3C-
-GRU) a notícia positiva fica por 
conta de mais nove altas regis-
tradas somente nesta segunda-
-feira. Além disso, o número de 
pacientes internados diminuiu. 
No momento há 44 pessoas em 
tratamento no local, sendo 23 
nas enfermarias, 18 em UTIs e 
três em observação. Ainda nes-
ta data o 3C-GRU efetuou uma 
transferência.

Nos demais hospitais sob 
gestão municipal a taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
para covid-19 ficou em 74,3%, 
enquanto a de enfermaria se 
manteve em 61,4%. De acordo 

com o Boletim Epidemiológico 
desta segunda-feira, mais sete 
mortes pelo novo coronavírus 
foram confirmadas em Guaru-
lhos, todos elas ocorridas em 
julho. Dos sete óbitos confir-

mados constam três mulheres 
e quatro homens, sendo que 
dois deles foram registrados 
na faixa etária de 60 a 69 anos 
e cinco entre pessoas de 70 a 
79 anos.

Festa da Carpição mantém de forma simbólica a bênção 
da terra em homenagem a Nossa Senhora de Bonsucesso

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Sem multidões 
em frente à igreja de Nos-
sa Senhora de Bonsucesso, 
como se tornou comum ao 
longo de décadas, ou qual-
quer tipo de aglomeração, 
Guarulhos conseguiu man-
ter a tradição da Festa da Car-
pição na manhã de ontem. 
Devotos da padroeira, com o 
distanciamento necessário e 
protocolos de higienização, 
participaram da missa de 
abertura das comemorações, 
às 8h, celebrada pelo padre 
Bruno Otenio, com a partici-
pação do prefeito Guti. A ce-

Cancelamentos

lebração ocorreu dentro da 
casa paroquial, com poucas 
pessoas presentes e devida-
mente isoladas em cadeiras 
com separação mínima de 
dois metros.

A abertura da 279ª Festa 
de Nossa Senhora de Bonsu-
cesso, que teve quase todos 
os eventos tradicionais can-
celados por conta da pande-
mia do coronavírus, contou 
com a “bênção da terra”, que 
precisou ser adaptada a fim 
de garantir a segurança dos 
fiéis. Em vez do grande tan-
que de terra, do qual os de-

A pandemia implicou também o cancelamento dos even-
tos artísticos e culturais da 279ª Festa de Nossa Senhora de 
Bonsucesso, previstos para o mês de 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 cidades que visitam a região de Bonsu-
cesso para prestigiar as comemorações em louvor à padroeira, 
estão cancelados.

votos podiam levar uma pe-
quena quantidade para suas 
casas, ela foi abençoada pelo 
padre Bruno em um peque-
no recipiente, que ficará re-
servado, sem ser distribuído.

Porém, o tradicional has-
teamento do mastro, com 
mensagens de pessoas com 
inúmeros pedidos de bên-
ção dedicados à padroeira, 
acabou cancelado. Durante a 
missa, padre Bruno lembrou 
a importância histórica de 
perpetuar a tradição, mesmo 
neste momento de necessi-
dade de distanciamento so-
cial. “Estamos presenciando 
uma situação completamen-
te atípica, nunca antes vivi-

da por nenhum de nós, um 
momento que não deixa de 
ser histórico para a Festa da 
Carpição e para a Festa de 
Nossa Senhora de Bonsuces-
so”, observou.  

Ao longo de todas as 
missas realizadas nesta se-
gunda-feira, como em todas 
as atividades ligadas à pa-
droeira de Bonsucesso, foi 
mantida a obrigatoriedade 
do uso de máscaras e a reco-
mendação para que idosos e 
demais pessoas do grupo de 
risco fiquem em casa. Além 
do prefeito Guti, também 
participou da celebração o 
secretário de Cultura, Vitor 
Souza.

Ruas do Continental 
e do Parque Mikail 
recebem melhorias

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MÁRCIO LINO DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura e a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) realizam nesta 
semana obras de melhoria 
viária na rua Paulo Castal-
delli, no Parque Continental, 
e nas ruas Lázaro de Almei-
da Campos e Dr. Roberto Do-
mingos João Rósia, no Par-
que Mikail, numa extensão 
total de 1.230 metros e área 
prevista de quase 21 mil m².

A partir da próxima 
terça-feira (4) será a vez da 
rua Maria Ferreira Calsado, 
Parque Mikail, da estrada 
do Zircônio, no Parque Pri-
mavera, da avenida Neu-
sa Luongo e da rua Esther 
Cabral Pagnoncelli, Jardim 
Rosa de França, e das ruas 
Soldado Otto Unger, Solda-
do Paulo Tansini e Soldado 
Prim Rodrigues Canes, Jar-
dim do Papai.

Antes do recapeamento 
as vias passam por interven-
ções como troca ou colocação 
de tubulações de água, redes 
coletoras de esgoto e ramais 
de água. O gerenciamento 
dos trabalhos fica por conta 
da Secretaria de Obras.
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O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de Tóquio divulgou ontem o 
cronograma das Paralimpíadas, que serão 
realizadas entre 24 de agosto e 5 de setembro de 
2021. As disputas na capital japonesa começam 
para valer no dia 25, com cinco modalidades: 
goalball, natação, tênis de mesa, basquete em 
cadeira de rodas e esgrima em cadeira de rodas. 
As competições terão início às 9h, no horário local, 
ou seja, às 21h no horário de Brasília (DF). Ao longo 
do dia, também haverá provas de ciclismo de pista 
e o início do rugby em cadeira de rodas.  

Em audiência no Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região, a juíza Adriana Zveiter apresentou 
proposta para tentar um acordo sobre o retorno 
às aulas na rede privada no Distrito Federal.   Pela 
solução sugerida, o retorno às aulas presenciais 
nas escolas particulares começaria com as turmas 
do ensino médio e profi ssionalizante no dia 10 
de agosto. Depois, viriam as turmas do ensino 
fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) no dia 17. Por 
último, voltariam às aulas presenciais os alunos do 
ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) e da educação 
infantil no dia 24 de agosto. 

ANOTE

Sabendo dessas informações, 
elaborei três dicas para 
desenvolver inteligência emocional

Antes dos anos 70, as pessoas 
trabalhavam, voltavam pra sua casa, 
quase que robotizados viviam a sua 
vida nessa rotina e ponto. Muitos 
não gostavam do trabalho, não gos-
tavam das pessoas com quem traba-
lhavam e assim era a vida.

As coisas mudaram, a pessoa 
hoje em dia tem um propósito, seus 
empregos têm que ter signifi cado. 
E com isso, o mercado está cada dia 
mais diferenciado. A competição 

mudou o formato nessa era. E pre-
cisamos de diferenciais que nor-
malmente não são ensinadas nas 
instituições de ensino. O foco está 
nas pessoas e não mais nos objetos. 

E nos dias de hoje, para ter su-
cesso tanto no trabalho, quanto na 
vida pessoal. Precisamos cada vez 
mais ter “INTELIGÊNCIA EMO-
CIONAL”. Saber lidar com situa-
ções as vezes embaraçosas e ter 
muita calma e pensar na solução 
que vai ser bom para você, para o 
próximo e também aos que tiverem 
ao redor (pode ser a família, a em-
presa ou qualquer outra situação).

Sabendo dessas informações, 
elaborei três dicas para desenvol-
ver inteligência emocional. Fáceis 
de pôr em prática e com resultados 

fantásticos para algumas situações 
que precisamos saber resolver. En-
tão vão as dicas:

1 - EMPATIA: 1 - EMPATIA: Empatia é quan-
do conseguimos se colocar na situ-
ação do outro. Conseguir ter a vi-
são que o outro está tendo. Assim, 
podemos tentar entender a razão 
do problema, quais as habilidades 
que a pessoa tem para resolver o 
problema. E conhecer todo o uni-
verso que se passa quando você 
enxerga pela ótica da outra pessoa. 
Com isso, conseguimos mensurar 
e até ajudar a resolver o problema.

2 - COMUNICAÇÃO:2 - COMUNICAÇÃO: O ponto 
principal da comunicação, não é o 
que você fala. E sim, o que a outra 
pessoa entende. Então temos que 
ter o maior cuidado e nos esforçar 
ao máximo para termos a certeza 
com que a pessoa entenda perfei-
tamente o que queremos que ela 
entenda. Por que uma das maiores 
causas dos problemas, inicia-se na 
comunicação não interpretada ou 
informada com efi ciência. Com 
isso, os problemas agravam-se e 
gera mais problemas.

3 - COLABORAÇÃO:3 - COLABORAÇÃO: Quando 
uma parte quer entender e ajudar 
a outra parte, começa assim a ter 
a colaboração e facilidade de che-
gar ao um ponto em comum. Fa-
zendo com que toda a atmosfera 
do ambiente seja mais leve e as 
engrenagens de todas as situações 
consigam se manter no trilho. Sen-
do assim, o sucesso para qualquer 
situação e garantido pela força da 
colaboração.

Acredito que exercitando es-
ses três pontos, podemos realizar 
grandes façanhas, com mais tran-
quilidade e fazer com que o nosso 
ambiente, seja ele profi ssional ou 
pessoal, tenha mais resultados po-
sitivos e mais felicidade. Com isso 
a comunhão fará com que as pesso-
as se dediquem mais as outras e o 
caminho do rio seja mais brando.

Boa sorte!

3 dicas para desenvolver 
Inteligência Emocional

PONTO
DE VISTA

VITINHO KAMGURU
Empresário, palestrante,
consultor, máster em PNL,
especialista em Hipnose
Clinica. Redes Sociais:
“Oficina da Mente PNL”



HELENA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ frescura. 
Venha se deliciar. F.: 95965-
5384.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Relax

SERVIÇOS

Aluga-se
Dinheiro

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

ANUNCIE 

AQUI 

 97380-

7685

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649

NOME LIMPO JÁ
C/ Rapidez e segurança 
100% dentro da Lei CPF e 
CNPJ. 95328-9829 Whats./ 
3105-7745

CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655

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
IGARATÁ/ STA. ISABEL
Chácaras planas 1.000Mts² c/ 
luz, entrada R$ 10 Mil, Iniciais 
R$ 500,00/Mês  - LEI 6766. 
Fs.: 4328-5097/ 96717-5097
STA. ISABEL/IGARATÁ
Sítios 20 Mil Mts², entrada  
R$ 30 Mil iniciais R$ 700,00/
Mês, c/ casa 4 dorms., 
entrada  R$ 80 Mil Iniciais R$ 
1.000,00/Mês Fs.: 4328-5097/ 
96717-5097

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658
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MAIRIPORÃ CHÁCARAS
Lot. Aldeia de Miriporã c/ Luz, 
entrada  R$ 10 Mil, Iniciais  
R$ 350/mês. Lei 6766 Fs.: 
4328-5097/ 96717-5097

CASA DE 
MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. 
Diogo Farias 230  
Centro Gru.  2408-
8532/  94133-9823
MASSAGEM 
RELAXANTE
Local discreto. 
Atendimento vip. Fone 
93358-0823 Whats

ÁRIES: Você ganhará uma ajudar muito importante neste 
dia do elemento Fogo por agir de uma forma muito mais 
ativa. 

TOURO: As suas emoções fi carão muito mais afl oradas 
neste dia tão energizante e abrupto. Lua poderá lhe 
trazer um sentimento de conquista e perseverança.

GÊMEOS: Tende a agir com uma certa difi culdade neste 
momento tão complexo para você nesta jornada. Mante-
nha distância de pessoas que atrapalhem esse processo.

CÂNCER: Poderá se sentir melhor no decorrer do dia 
por causa de muitas energias que vem permeando a sua 
conduta neste momento. 

LEÃO: Alguns exageros podem fazer com que você 
tenha um pouco de difi culdade para conseguir planifi car 
as suas intenções mais apuradas.

VIRGEM: Não haverá muita mudança dentro daquilo 
que esperava, as movimentações de Mercúrio serão um 
pouco obscuras neste momento.

LIBRA: O seu lado mais ativo fará com que você transmi-
ta um forte sentimento de domínio. Sua ligação com um 
escorpiano irá lhe fazer muito bem neste dia.

ESCORPIÃO: Dentro da sua constelação algumas mudan-
ças fi carão a margem daquilo que você tanto planejava. 
Tenha calma.

SAGITÁRIO: Você pode tomar um pouco mais de 
coragem nesta jornada para fi car mais alegre neste dia. 
Júpiter tende a receber uma grande ajuda.

CAPRICÓRNIO: O seu diálogo com determinadas 
pessoas irá fazer você refl etir com muito mais vigor nesta 
jornada complexa e derivativa das suas refl exões.

AQUÁRIO: Mesmo que seja alguém insistente nas suas 
ideias poderá ser surpreendido por uma pessoa bem 
especial.

PEIXES: Você terá que enfrentar determinadas comple-
xidades no decorrer da sua caminhada, mas somente 
coisas simples. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.
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CGMUP
PERFORMANCE

CARUARUOAR
BEARRERM
LBMIOSOTIS

OLEORAPAS
BOLEIALIMÃO

VONCAÇAPA
IODEONGR

ATELIEAINDA

TEORADAI
AREGRASR

ERATERPAI
FILAOERG

ENENISSEI
FESTAPOPULAR

(?) dos Mi-
nistérios,

atração de
Brasília

Líquido
usado por
massa-
gistas

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Fruto da
caipirinha 
tradicional

Destino da
bola na
mesa de
sinuca

Oficina de
pintores e
alfaiates

Glauber
Rocha,

cineasta
brasileiro

Conteúdo
de um do-
cumento

(?) Chuí,
curso de
água no

RS

(?) de
trabalho,

espaço do
Windows

Nélson
Piquet, ex-
piloto de

F1
Carnaval,
Folia de
Reis ou

São João

Nipo-
brasileiro
Dar (?) 

luz: parir 

Raul Ga-
zolla, ator
 Região
fria (BR)

Vítima do
parricida

"Espanha",
no placar

Raça canina brasileira
de grande porte

Nome da letra "N"

Autor
(abrev.) 

Já (?): aca-
bou (gíria)

Assento de
cocheiro
"Avô", na

fala infantil

Gênero de
Emicida
Alusão 

disfarçada

Clássico
do choro
Editores
(abrev.) 

"Nacional",
em Enem
Cheiro su-
ave (poét.)

Planta 
ornamental

Oersted
(símbolo)

Capital do
Forró (PE)
Urso, em

inglês

A 2a nota
(Mús.)

Desejo de
vingança

Item de datas

Atol de (?), local de
testes nucleares na

Polinésia

(?) para 
si: julgar
Deixar, 

em inglês

Início de
frases do
contador 

de história

É dada pe-
lo Detran
A Consti-

tuição

Análogos

São vio-
ladas pelo

rebelde

Manifesta-
ção artís-
tica (ing.)

Cantor de "K.O." e
"Todo Dia"

Situado no crânio, tem
como função a coorde-
nação dos movimentos

Guindaste utilizado 
em sets de filmagem

Fazenda, em inglês

Remo, em
inglês

Formato do
bambolê

Ocidental
(abrev.)
(?) bem:

felizmente

3/let — oar. 4/bear — farm. 6/boleia. 7/mururoa. 8/miosótis.

HORÓSCOPO
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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


