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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Filhote de leão chega para ser 
protagonista do Zoológico

ACONTECE

FOTO:DIVULGAÇÃO/PMG

Após meses de expectativa 
e muitos preparativos, o Zoo-
lógico de Guarulhos recebeu 
nesta terça-feira (11) um mora-
dor mais que especial. Madiba, 
fi lhote macho de leão de sete 
meses de idade e cerca de 45 
kg saiu do Zoológico de São 
Paulo, chegou à cidade por vol-
ta das 9h30 e em seguida foi 
levado até sua nova casa, um 
recinto ambientado de 500 m2 
recentemente ampliado e refor-
mado pela Prefeitura.

Cria de Erinde, vinda da do 
zoo de Gaia, na Holanda, e de 
Iduma, nascido no Lory Park 
Zoo, África do Sul, Madiba re-
presenta um passo a mais para 
o revigoramento genético da 
população cativa de leões, sen-
do, portanto, uma grande con-
quista na luta pela preservação 
da espécie, que fi gura na lista 
vermelha da União Internacional 
para Conservação na Natureza.

Como foi criado na ma-
madeira por ter sido rejeitado 
por Erinde, Madiba é bastante 
acostumado com a presença 
de humanos e chega a pedir 
carinho a quem se aproxima. 
Após circular pela nova casa, o 
felino se deitou na área próxima 
à parede de vidro pela qual era 

observado pelos veterinários 
e biólogos do parque. “A che-
gada de Madiba coincide com 
a realização de um sonho, que 
era a reforma e ampliação do 
recinto dos leões, que triplicou 
de tamanho. Foi uma pena que 
Nero e Maia (casal de leões que 
faleceu recentemente) não te-
nham tido tempo de aproveitar 
a nova casa, mas temos a cer-
teza de que Madiba será muito 
feliz aqui. Estamos muito felizes 
e orgulhosos por podermos 
contribuir com a preservação 
dos leões e continuamos em 
tratativas junto a outros zoos 
para trazermos uma companhia 
para ele”, revela Fernanda Ma-
galhães, diretora do Zoológico 
de Guarulhos.

Com previsão de reabertu-
ra para 1º de setembro, o zoo 
terá muitas novidades para os 
visitantes. Além dos novos e 
ilustres moradores, dentre eles 
dois fi lhotes de onça-parda e 
a lobinha Glória, o parque está 
mais colorido com os belos gra-
fi tes do artista guarulhense Elvis 
Mourão, banheiros reformados 
e também a nova casa das onci-
nhas e do leão que, como citado 
acima, está muito mais ampla, 
confortável e bonita.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
das as suas plataformas - para o horário 
político dos partidos em Guarulhos...

Devagar com o andor
“Livre-se dos bajuladores”. Frase 

atribuída ao ex-presidente americano 
Barack Obama. Serve de alerta ao pre-
feito Guti (PSD) porque alguns aspones 
andam dizendo que ele irá ganhar a 
eleição do 1ºturno…

#fi caadica
Conselho de marketing para os pré-

-candidatos a vereador: escrevam de 
forma objetiva sua história de vida e 
currículo. Os eleitores sempre querem 
saber em quem vão votar…

Imperdível!
O ex-prefeito Jovino Cândido (PV) 

vai participar sexta-feira do programa 
“Radar”. Entre outras coisas, vai falar 
sobre o convite que recebeu - e recu-
sou! - para ser vice de Pietá (PT)...

Será?
Impressionante a quantidade de 

elogios que a professora Fábia Cos-
ta recebeu por estar interinamente à 
frente da Secretaria de Educação. Fi-
quei com a impressão que os servi-
dores gostam mais dela que o titular, 
Paulo César Matheus…

Piada pronta!
Depois das recusas de Jovino Cândi-

do (PV) e Simone Carleto (PSOL) para 
ser vice, se o prefeiturável Elói Pietá (PT) 
sofrer mais uma rejeição terá direito a 
música no “Fantástico”?

Sem costura!
Quem defendia a reaproximação com 

o PSOL era o deputado federal Alencar 
(PT). Mas há sinais que a relação entre o 
vereador Edmílson Souza (PSOL) e Pietá 
(PT), que era boa, esgarçou…

Vai que cola!
O presidente da Câmara, Jesus Frei-

tas (Republicanos), reconhece: sua indi-
cação a vice do Guti (PSD) depende de 
pesquisa que o prefeito encomendou. 
“Você está no páreo, Jesus!”, incentiva 
Guti...

NO AR!
O presidente Jesus garante que colo-

cará a estrutura da TV Câmara - em to-

Quinta-feira, 13 de agosto de 2020
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Procuradoria vai ao Supremo para 
garantir Regime Próprio dos servidores 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Procuradoria 
Geral do Município irá recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal 
de uma decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
que pode prejudicar os servido-
res públicos municipais. 

Nesta quarta-feira, em 
decisão do Órgão Especial, a 
maioria dos Desembargado-
res votou pela inconstitucio-
nalidade do Regime Próprio, 
aprovado e implantado em 
2019, gerando ganhos con-
sideráveis aos funcionários 
públicos de Guarulhos. 

A Ação Direta de Incons-
titucionalidade foi proposta 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo.   

Segundo o entendimento 
do MP, a mudança de regime 
jurídico seria inconstitucional, 
já que os funcionários detento-
res de empregos públicos celes-
tistas não teriam feito concurso 
para cargos estatutários. No 

entanto, a Prefeitura, ao criar o 
Regime Próprio, seguiu a Cons-
tituição Federal, que determi-
nou que um ente deve ter ape-
nas uma forma de contratação 
dos servidores. 

Neste sentido, conforme 
defendido pela Procuradoria e 
acatado por parte dos Desem-

bargadores, cabe à municipa-
lidade estabelecer qual regime 
jurídico regulará a relação do 
Município com seus servidores. 

Segundo o jornal apurou, o 
funcionário não presta concur-
so para ser admitido em um 
regime ou outro, mas sim para 
trabalhar na administração sob 

Prefeitura conclui reforma do sistema de 
drenagem em travessia no Jardim Ansalca
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Antiga reivin-
dicação dos moradores do 
endereço, foi finalizada nesta 
semana a reforma do sistema 
de drenagem da travessia sobre 
o córrego Cocho Velho, na rua 
Baianópolis, Jardim Ansalca. 
Nesta segunda-feira (10) o pre-
feito Guti vistoriou o trabalho 
realizado pela Administração 
Regional Pimentas da Secreta-
ria de Serviços Públicos.

O prefeito ficou satisfeito 
com o trabalho e disse que essa 
ação foi muito importante para 
os moradores da região. “Nosso 
objetivo é o de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida 
para a nossa população e mais 
essa obra que concluímos re-
presenta exatamente isso”, dis-
se Guti. 

De acordo com a Prefeitura, 
o objetivo dessa intervenção 
é o de melhorar a fluidez das 
águas das chuvas e assim evitar 
alagamentos. Os antigos tubos 
de 80 cm foram substituídos 
por aduelas em concreto com 
2,50 m de diâmetro. O rema-
nejamento da rede de águas 
pluviais foi feito pela Sabesp. A 
reforma foi finalizada com apli-
cação de nova capa asfáltica.

a forma de contratação vigente. 
A alteração de regime seria pos-
sível e admitida pelo STF (RE 
1031251/MG e ADI 1150-2/RS).

Apesar do entendimento 
do STF, em decisão colegiada 
que reúne votos de 25 Desem-
bargadores, a maior parte deles 
optou por seguir o voto do re-

lator que julgou pela inconstitu-
cionalidade. 

No entendimento da Pro-
curadoria Geral do Município, 
o fato de parte dos juízes aca-
tarem a defesa da Prefeitura e 
haver precedentes no Supremo 
Tribunal Federal possibilita que 
a decisão seja revertida.

FOTO: SIDNEI BARROS
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Cidade participa do 1º Fórum Internacional 
de Educação dos Municípios do Alto Tietê
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em setembro, o 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) promove 
o 1º Fórum Internacional de 
Educação dos Municípios do 
Alto Tietê. Serão cinco en-
contros virtuais com foco na 
educação infantil e diferentes 
abordagens sobre o tema De-
safios e Perspectivas em Tem-
pos de Pandemia. Iniciativa 
das secretarias de Educação 
de Guarulhos, Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Itaquaquece-
tuba, Santa Isabel, Salesópo-
lis e Suzano, o Fórum contará 
com a participação de concei-
tuados educadores do cenário 
nacional e internacional e vai 
reunir de forma virtual 6 mil 
profissionais das creches e 
pré-escolas das redes públicas 
e das entidades parceiras das 
prefeituras.

Para o secretário de Educa-
ção de Guarulhos, Paulo Ma-
theus, o fórum é um espaço 
ideal para os gestores públicos 
e profissionais da educação re-
pensarem as políticas para o 

setor dentro de uma perspecti-
va mais humanizada, inclusiva 
e igualitária. “Neste momento, 
é extremamente importan-
te investir massivamente em 
educação pública de qualidade. 
Vamos aproveitar essa opor-
tunidade de diálogo e debates 
para iniciar a construção de 
um novo modelo que resgate a 
imensa dívida social acumula-
da ao longo de décadas. Vamos 
juntos descobrir novas formas 
de fazer a diferença com a edu-
cação criativa”.  

O 1º Fórum Internacional 
de Educação dos Municípios do 
Alto Tietê foi construído pelos 
secretários municipais de Edu-
cação, pelo Condemat e pelo 
Instituto Brasileiro de Sociolo-
gia Aplicada (IBSA) com a pro-
posta de fortalecer a integração 
dos municípios, permitir a inte-
ração entre experiências e pro-
jetos regionais, nacionais e in-
ternacionais e contribuir para 
a formação e aperfeiçoamento 
dos profissionais, assim como 
promover a qualidade da ges-
tão da educação pública muni-
cipal e estimular novas ideias. 

Equipes de alto rendimento iniciam 
treinamentos seguindo protocolos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com prudência e 
os cuidados necessários para 
atender à primeira fase de re-
tomada das atividades espor-
tivas, algumas modalidades 
do alto rendimento guaru-
lhense deram início aos trei-
namentos nesta semana no 
CSE João do Pulo e na Ponte 
Grande.

O atletismo retornou na 
última segunda-feira (10) na 
pista da Ponte Grande. Já o 
time de basquete e os atletas 
do judô voltaram ontem no 
João do Pulo. Outra equipe 
que deve reiniciar os traba-
lhos na próxima segunda-fei-
ra (17) é a de vôlei masculino.

Segundo o secretário de 
Esporte e Lazer, Rogério Ha-
mam, esta movimentação de 
atletas e comissões técnicas 
faz parte de um processo ini-
cial, cujo final ainda levará 

certo tempo para acontecer. 
Ele ainda afirmou que os téc-
nicos estão vistoriando os es-
paços e a equipe da secretaria, 
limpando e higienizando os 
equipamentos.

Neste primeiro momento 
as modalidades que optarem 
pela volta da prática de espor-
te serão obrigadas a obedecer 
às orientações da fase um, 
com treinos individuais ou 
em pequenos grupos (de até 
cinco pessoas), em espaços 
abertos ou fechados, desde 
que não ultrapassem a refe-
rência da medida de 6 m² por 
pessoa e não utilizem o mes-
mo material esportivo.

Outro aspecto importante 
deste protocolo é que o tempo 
dos treinos não poderá ultra-
passar uma hora de duração, 
além da constante higienização 
e sanitização dos ambientes. 

Grupo de Segurança Viária mantém foco na fiscalização de motos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Grupo de Segu-
rança Viária (GSV) reuniu-se 
ontem por meio online para 
tratar de questões relativas à 
segurança viária em Guaru-
lhos. Um dos pontos vitais do 
encontro virtual foi o consenso 
de que a fiscalização aos mo-
tociclistas prosseguirá intensa 
em agosto, pois os números de 
junho deste ano, em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do, mostram uma diminuição 
de 30% no número de vítimas 
fatais nos acidentes de trânsi-
to, o que demonstra que a fis-
calização tem dado resultado.

De acordo com o GSV, os 
motociclistas precisam de um 
olhar mais atento das autori-
dades de trânsito, por ser uma 
das partes mais vulneráveis 
do sistema. No final do mês 
passado, por exemplo, com 

o apoio da Escola Pública de 
Trânsito foram realizadas 
duas grandes blitzes educati-
vas, objetivando orientar sobre 
os riscos e as atitudes seguras 
que os condutores de motos 
têm de ter sempre. 

Com relação à Semana Na-
cional do Trânsito, ainda não 
existe uma agenda para sua 
realização, mas ela deve acon-

tecer como nos anos anteriores, 
de 18 a 25 de setembro, com 
o trabalho voltado mais para 
os meios digitais, realizando 
reuniões de forma online. To-
dos os órgãos que formam o 
Sistema Nacional de Trânsito 
são convocados a participar de 
ações que mobilizem a socieda-
de em prol de um trânsito mais 
humano e que preserve vidas.

Prefeitura instala cobertura 
em quadra no Jardim Fortaleza

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os moradores 
do Jardim Fortaleza, principal-
mente os amantes e praticantes 
do esporte, têm mais um moti-
vo para se exercitar e aprovei-
tar bons momentos de lazer em 
sua região. A prefeitura con-
cluiu a primeira fase de revitali-
zação e colocou uma cobertura 
metálica na quadra localizada 
na rua Hilário de Freitas, s/nº.

“Melhorar a infraestrutura 
dos espaços públicos esporti-
vos da cidade é um dos obje-
tivos desta gestão e estamos 
engajados nisso. A cobertura 
trará mais conforto e viabi-
lizará a utilização da quadra 
independente das condições 

climáticas”, disse Rogério Ha-
mam, secretário municipal de 
Esporte e Lazer.

O investimento no local é de 
R$ 370 mil, valor que também 
foi utilizado para incluir esta-
cas de fundação em virtude de 
diferentes níveis de resistência, 
bem como construção de muro 
de contenção. A segunda fase 
das melhorias já foi iniciada. 
O espaço receberá reforma no 
piso, pintura, marcação e insta-
lação das traves de futsal, tabe-
las de basquete e alambrado.

Hoje a prefeitura entrega 
mais três quadras poliesportivas 
no Jardim Santa Teresinha, loca-
lizadas na rua Carnaubais, 240.

Representantes do governo 
russo visitam Guarulhos em 
busca de intercâmbio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em visita a Gua-
rulhos nesta terça-feira (11), 
Victor Sheremetker, vice-adido 
comercial, e Dmitry Korobov, 
representante cultural da em-
baixada da Rússia, mantive-
ram encontro na Secretaria de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI). Na pauta 
da reunião, o objetivo de trocas 
de informações e a possibilida-
de de realizarem ações conjun-
tas de intercâmbios em alguns 
segmentos, além de fomentar 
o interesse de empresas russas 
em investir na cidade.

No segmento da indústria, 
Sheremetker demonstrou inte-
resse em uma parceria de inter-
câmbio na área farmacêutica, de 
equipamentos e estudos de pes-
quisas conjuntas. Por sua vez, no 
setor cultural, Korobov deixou 
clara a possibilidade de o seu go-
verno divulgar a ciência e a cul-
tura do país em solo brasileiro, 
bem como avaliar a concessão 
de bolsas de estudos aos premia-
dos da Semana do Conhecimen-
to 2020. Segundo ele, hoje mais 
de 500 brasileiros estudam em 
universidades russas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Campanhas de Multivacinação e 
Pólio serão realizadas em outubro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste ano, o 
Ministério da Saúde decidiu 
adiar para o mês de outubro 
as Campanhas Nacionais de 

Multivacinação para atualiza-
ção de 18 doses do calendário 
vigente para a população com 
até 15 anos de idade incom-
pletos, bem como a da Polio-
mielite, destinada às crianças 
de 12 meses a menores de cin-
co anos. A decisão foi comu-
nicada por meio de ofício aos 
estados e municípios.

De acordo com o docu-
mento, a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Polio-
mielite e Multivacinação para 
Atualização da Caderneta de 
Vacinação das Crianças e dos 
Adolescentes menores de 15 
anos de idade será realizada 
no período de 5 a 31 de outu-
bro, sendo o sábado (17) dia 
de Mobilização Nacional.

Na oportunidade, deverão 
ser vacinadas indiscrimina-
damente contra a poliomielite 
todas as crianças de 12 meses 
até quatro anos, 11 meses e 

29 dias de idade, independen-
temente da quantidade de do-
ses que já tenham tomado. Já 
os menores de 12 meses terão 
sua situação vacinal para po-
liomielite atualizada durante 
a Campanha de Multivacina-
ção que, além desta vacina, 
disponibilizará outras 17 para 
a população na faixa etária 
até 15 anos incompletos.

A multivacinação é uma 
estratégia para disponibilizar 
em um único dia diversas 
vacinas à população-alvo, 
facilitando o acesso dos pais 
ou responsáveis aos serviços 
de saúde para atualização 
da caderneta das crianças e 
dos adolescentes. A campa-
nha visa a garantir proteção 
contra diversas doenças imu-
nopreveníveis, contribuindo 
para o controle e eliminação 
delas e aumentando as cober-
turas vacinais no país.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Número de curados da covid-19 
em Guarulhos já ultrapassa 15,5 mil
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com índi-
ce de cura da covid-19 
mantido em 90,4% pelo 
segundo dia consecuti-
vo e letalidade em 6,6%, 
já passa de 15.500 o nú-
mero de pessoas recu-
peradas da doença em 
Guarulhos. Nas últimas 
24 horas foram confir-
mados mais 110 casos do 
novo coronavírus no mu-
nicípio, que contabiliza 
até agora 17.163 registros 
positivos e 1.134 óbitos.

As três novas mortes 
pelo novo coronavírus 
que constam do Boletim 
Epidemiológico desta 
quarta-feira (12) ocorre-
ram neste mês e as víti-
mas são dois homens e 
uma mulher, com idades 
entre 60 e 79 anos. Outros 
dez óbitos seguem em in-

vestigação na cidade.
O Hospital de Campa-

nha do Centro de Com-
bate ao Coronavírus 
(3C-GRU) segue acumu-
lando altas. Foram mais 
três nesta quarta-feira, 
além de uma transfe-
rência. No momento, o 
3C-GRU está com 49 pa-
cientes internados, sen-
do 32 nas enfermarias, 
15 em UTIs e dois em 
observação.

Nos demais hospitais 
municipais e contratua-
lizados pela Prefeitura, a 
taxa de ocupação de leitos 
para o tratamento da co-
vid-19 permanece abaixo 
de 70% desde o início da 
semana. Nesta quarta-fei-
ra, a lotação das UTIs está 
em 68,9% e a de enferma-
ria em 62,2%.
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Desde segunda-feira (10) está permitida a 
certifi cação digital de cães e gatos para viagens 
com destino à Argentina. Até então, o Certifi cado 
Veterinário Internacional (CVI) online só podia 
ser expedido para animais de estimação com 
destino aos Estados Unidos. O documento é 
emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), por meio do Sistema de 
Vigilância Internacional (Vigiagro).

O Índice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M), medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 1,46% nos primeiros 
dez dias de agosto. No primeiro decêndio de 
julho, a taxa ficou em 1,18%.  O Índice de 
Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 1,85% 
no primeiro decêndio de agosto. No mesmo 
período do mês de julho, o índice aumentou 
1,56%. 

ANOTE

O mundo precisa de homens 
melhores e esse é, talvez, meu 
primeiro grande passo para ajudar

Sou pai de uma linda menina de 3 
anos e todos os dias ela me faz ter um 
olhar diferente sobre o mundo. Passei a 
enxergar todas as suas complexidades 
como pai de menina e não somente 
como homem e marido, mas confesso 
que tive que passar por algumas mu-
danças para me tornar mais consciente 
e poder educá-la para um mundo que, 
infelizmente, traz muitos desafi os às 
mulheres e isso me preocupa.

Foi no dia 15 de maio de 2017, que 
a minha visão de mundo mudou para 
sempre. Por mais que os nove meses 
de gestação parecessem tempo sufi -
ciente para que minha fi cha caísse, so-
mente neste dia, a partir da primeira 
troca de olhares, foi que realmente eu 
entendi o quão profundo ia ser,

Por coincidência, ou não, a data do 
nascimento da Liz, está exatamente no 
meio de outras duas grandes mudan-
ças pessoais. Em 2016, já empreenden-
do há cinco anos, me deparei com a 
necessidade de tomar decisões difíceis 
que beiravam a tênue linha entre a 
sobrevivência do meu negócio e a ma-
nutenção dos meus princípios morais 
e éticos. Falo isso, porque alguns dos 
meus concorrentes deliberadamente 
“esqueciam” dessa “palavrinha”, mas, 
graças à formação correta que obtive 
dos meus pais, percebi ali que não me 

identifi cava mais com esse mundo 
do “business as usual”. Durante uma 
das minhas leituras, me deparei com 
o conceito dos negócios sociais e de 
impacto positivo começando e a partir 
dali senti uma mudança de ares profi s-
sionais para uma direção mais coeren-
te com o que eu penso do mundo.

Na outra ponta, em abril de 2018, 
eu me tornava sócio da Positiv.a e lá, 
meus sócios, minhas sócias e todo o 
time me fi zeram perceber em profun-
didade o quanto o modelo de mundo 
atual não funciona mais. Esse modelo 
nos distanciou drasticamente da es-
sência da vida, com suas práticas desu-
manas e desconectadas da nossa ver-
dadeira natureza. Maltratamos a terra, 
a maior das nossas casas, desprezamos 
o nosso corpo, nos tornando escravos 
da nossa própria ganância, produzin-
do efeitos desastrosos em todas as es-
feras do planeta.

Que bom que o mundo dos negó-
cios despertou para uma nova aborda-
gem. Não tenho dúvidas que a busca 
pelo propósito além do lucro, aliado 
ao consumo mais consciente será uma 
das grandes viradas que precisamos. 
Além dessas mudanças, acrescen-
to aqui, a necessidade de termos um 
mundo com mais lideranças femini-
nas. Será um lugar melhor para todos 
e a vida me deu a chance de educar a 
minha fi lha para que ela seja conscien-
te de todos os desafi os que terá como 
mulher e, para isso, meu objetivo como 
pai é mostrar que ela é capaz de ser o 
que quiser e quando ela quiser, apesar 
de todos os desafi os que ela enfrentará 
em um mundo machista e desigual.

O mundo precisa de homens me-
lhores e esse é, talvez, meu primeiro 
grande passo para ajudar a construir 
o mundo que quero deixar para ela. 
Não tenho dúvidas que me cercando 
de pessoas boas, caridosas, de coração 
aberto, espiritualizadas no sentido 
real da palavra e através do exemplo, 
começando dentro de casa, a minha fi -
lha será como estas pessoas. Exemplos 
valem muito mais que conselhos e 
pretendo manter-me fi rme e coerente 
neste caminho.

Qual o mundo que 
quero criar (e deixar) 
para minha fi lha?

PONTO
DE VISTA

co-CEO da Positiv.a

LEANDRO MENEZES

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?



Tradicional massa ‘ressurge’ em Guarulhos sobre 30 motonetas espalhadas pela cidade
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em tempos de 
crise, poucas pessoas têm cora-
gem de apostar em algo novo e 
investir tempo, conhecimento 
e dinheiro numa ideia ousada. 
Mas a empresária guarulhen-
se Maria Cristina Bernardo de 
Laet surpreendeu e inovou. 
Antiga sócia da Wow Burger 
e da Forneria Capannone, refe-
rência em massas artesanais, 
Cris, como é conhecida, resol-
veu trabalhar novamente com 
a culinária italiana, mas, desta 
vez, de uma maneira bastante 
diferente.

A obsessão pelos melhores 
ingredientes e o resgate à tradi-
ção criada pelas “nonnas” das 
famosas massas que compu-
nham o cardápio do fino res-
taurante, agora, estão acessíveis 
em pequenas motos decoradas 
(parecem até um italianinho...) 
e equipadas com cozinhas 
compactas. O tamanho das 
cozinhas, inclusive, é o que dá 
nome ao projeto. “A Cucinetta 

– a motoneta do Italiano - sur-
giu depois que percebi que esse 
tipo de comércio ambulante 
fora do Brasil é uma realidade. 
Em Nova York, Paris ou Barce-
lona, as pessoas comem na rua 
e comem muito bem, além de 
ser algo sem frescura, à von-
tade. Pensei em trazer para 
Guarulhos, já que todo mundo 
gosta da culinária italiana e 
porque eu queria empreender 
algo novo e desafiador, que 
democratizasse a boa comida, 
com praticidade e preço super 
acessível”, explica Cris.

Mas, para começar a ofere-
cer os tradicionais pratos nas 
motonetas, Cris precisou de 
um longo trabalho junto às au-
toridades competentes, já que 
as características do comércio 
ambulante normalmente estão 
ligadas à ideia de atividade indi-
vidual, de pessoa física, e mui-
tas vezes até de algo informal 
ou limitado, distante da realida-
de de uma empresa organizada 

e com potencial de escala.
“A legislação de comércio 

ambulante esbarra na de food 
trucks e pode ser um tanto 
vaga. Ficamos nada menos do 
que um ano e meio estudando 
e discutindo com setores com-
petentes da Prefeitura para 
mostrarmos a compatibilidade 
da instalação de uma empresa 
para oferecer este tipo de dis-
tribuição”, lembra Cris.

Vencida a etapa legal, 
passou-se às discussões com 
a Vigilância Sanitária, pois 
os produtos são conservados 
refrigerados, utilizando uma 
técnica denominada “cook 
chill”, que garante o mais alto 
padrão de segurança dos ali-
mentos. Tal técnica demanda 
investimentos em maquiná-
rio e consiste no ultra resfria-
mento do produto de forma 
que conserve suas proprieda-
des, aroma e sabor. 

“Após nos adequarmos a 
todas as normas da Vigilância, 

também sensibilizamos a con-
cessionária de energia elétrica, 
pois as motonetas necessitam 
de pontos de luz para perfeito 
funcionamento de toda a ope-
ração, especialmente a refri-
geração, já que durante toda a 
cadeia logística, o resfriamen-
to é fundamental. Felizmen-

te, todos esses players foram 
receptivos e trabalharam no 
sentido de viabilizar esta ope-
ração que, já de início, gerou 
mais de 60 empregos formais 
diretos. E temos certeza de que 
este número será rapidamente 
superado”, comemora a empre-
endedora.

Formato pode ser replicado por outras empresas
Uma vez que este cami-

nho foi percorrido por Maria 
Cristina, e que as autoridades 
também tenham absorvido 
o conceito e formato, outras 
empresas do segmento po-
dem se valer do exemplo para 
constituir negócios simila-
res. “Para nós, da Cuccineta, 
seria uma alegria ver outros 
empreendedores iniciarem 
operações do tipo. Com os 
desafios da vida moderna, 
as pessoas não irão mais ao 

Tecnologia orgulhosamente guarulhense
Se hoje é possível comer uma ótima massa em plena calçada e retirar seu pedido apenas 

4 minutos após tê-lo feito, isso se deve à tecnologia desenvolvida por Cris e seu time, que 
aproveitaram recursos já existentes e os reuniram nesta solução inovadora. “Sou apaixonada 
por Guarulhos e estou especialmente feliz por poder viabilizar este projeto na cidade que eu 
escolhi. Gerar empregos aqui e proporcionar essa experiência aos clientes da cidade é uma 
realização para mim”, destaca Cris.

As massas servem bem àqueles consumidores que precisam se alimentar em centros urba-
nos,  podem comer no próprio lugar de compra ou levarem para se alimentar em outro local. As 
refeições têm preço acessível: vão de R$ 9,99 a R$ 18,99. As porções têm 420 gramas. São 5 tipos 
de massas e 3 tipos de molhos. Há também os acompanhamentos: almondegas e Ciabatta (uma 
torradinha), além de azeite de manjericão e, claro, parmesão ralado.

Tudo no negócio é sustentável: as embalagens são todas biodegradáveis. O prato é feito de cana 
de açúcar e os talheres são feitos a partir de fibra de milho. A coleta de lixo é particular, e todo o 
resíduo produzido pela operação é recolhido e adequadamente destinado pela empresa contratada. 
Nada fica no local, na calçada ou na rua.

comércio; o comércio precisa 
“ir às pessoas”. Ficaria feliz 
de que o trabalho que tive-
mos para tornar esse projeto 
realidade fosse um estímulo 
a outros empreendedores. 
Bom para a cidade, que teria 
seus espaços ocupados de 
uma maneira positiva e con-
tagiante, e também para os 
cidadãos, que teriam maior 
variedade de escolha e moti-
vos para curtir sua cidade e 
gerar riqueza nela”, projeta.

Há vagas!
Todos os postos de traba-

lho nas Cuccinetas são for-
mais, no modelo CLT. E há 
vagas para operadores das 
motonetas. “Nós damos todo 
o treinamento para que nos-
so padrão de atendimento se 
mantenha. Também propi-
ciamos o curso da Vigilância 
Sanitária, condição para que 
o profissional atue conosco”. 
Os interessados podem en-
viar currículo para rh@amo-
realdente.com.br.

Organização e limpeza
A chegada da Cucinetta, 

além de estabelecer um novo 
modelo de operação para o 
comércio ambulante na cida-
de, demonstra que esse setor 
pode funcionar muito bem, 
observando-se critérios de 
organização e limpeza tão co-
muns em empresas. Para se 
ter ideia, o funcionário que 
opera a motoneta não precisa 
se preocupar com a prepara-
ção diária do veículo. Há uma 
equipe e toda uma estrutura 

para que, quando o operador 
chegue no início do dia, tudo 
esteja pronto para começar o 
atendimento ao cliente. “Te-
mos o galpão onde as motone-
tas passam por rígido contro-
le de manutenção e limpeza. 
Da cozinha central, em Cum-
bica, e do entreposto, no Cen-
tro, as equipes de logística e 
coordenação controlam todo 
o processo de abastecimento 
e funcionamento das Cucci-
netas”, detalha Cris.
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Pode voltar a padecer determinadas alterações 
no seu temperamento ao perpassar do dia. Vênus como 
seu grande amigo irá se posicionar a seu favor.
 
TOURO: Aquelas coisas que você vem expondo com 
tamanha veneração será demasiadamente boa para as 
suas convicções. 

GÊMEOS: Algumas atitudes que você pode terá neste 
instante inclinam-se a confundir o seu progresso. Você 
poderá ter um maior desenvolvimento.

CÂNCER: As suas escolhas neste dia irão permanecer 
de forma encurtada no interior do amor, mas isto lhe 
importunará neste dia. 

LEÃO: O seu pensamento sobre autoconfiança estará 
muito mais enérgico neste dia para que obtenha o que 
tanto almeja.
 
VIRGEM: Você irá provocar uma excelente ilustração 
naqueles que te envolvem e querem o seu bem acima 
de tudo. 

LIBRA: Volta-se neste momento para lograr diversas 
inovações neste momento tão saudável da sua vida mais 
obscura.

ESCORPIÃO: Toda a sua fineza fará uma enorme discri-
minação na sua vida para apoderar-se de um brilho mais 
enérgico neste dia. 

SAGITÁRIO: Se você atuar com franqueza neste dia 
poderá atingir metas imensuráveis para o seu progresso. 
Plutão poderá alimentar um forte desejo de superação. 

CAPRICÓRNIO: Os raciocínios acerca da retenção de 
bens são capazes de lhe transformar no passar deste dia, 
lhe proporcionando uma ampla prevalência.

AQUÁRIO: É possível você obter mais calma para atingir 
boas convivências. Tudo tenciona ficar precisamente 
aonde está exatamente sem muitas modificações.

PEIXES: Toda a sua serenidade estará estremecida em ra-
zão da exaustão que vem levando no seu coração. Muitas 
pessoas poderão lhe mostrar uma forte crise.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

RR
DC O

ENAMORADO
UMANOE
MOLESTAR
EDUAEI

GRAFOLOGO
OMPRA
DETERZT
EDIPOREI
CITTOTO

CHICAGOE
MINAMIM
ANILEIRA
LACAAOS

"Estoy (?)",
sucesso

na voz de
Daniel

É expresso
usando-se
uma vírgu-
la (Mat.)

Parte
exterior e
dura do

pão

Validade
da permis-
são para

dirigir

Dosagem
de álcool
nos drin-

ques

Via de
transporte 

amazô-
nico

Magoar;
maltratar 

(?) Lobo, 
composi-

tor

Cartel
com sede
em Viena

(sigla)

Vendedor
de jornais

(bras.)

Analisa a 
personali-
dade pela

letra

O naufrágio
que inspirou

livros e
filmes

Aquele
que anda
malves-

tido

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Estado
produtor

de cassite-
rita (sigla)

Radical
de "citar"

Mamma
(?)!,

expressão
italiana

Conjunção
que indica
oposição

Pronome
pessoal
oblíquo

(?) montes:
em gran-
de quanti-

dade

Cardiolo-
gia

Paulo (?),
político 

Fazer
cessar 

Primeira 
tragédia da
trilogia de
Sófocles, 

seguida por
"Antígona"

Plantação 
de roseiras

Avião controlado remo-
tamente que registra 

imagens
aéreas

Pebolim
(bras.)

Traje para 
solenidades

Verniz para
móveis

Gênero de
ervas da 

qual se ex-
trai o coran-

te índigo

Cidade na-
tal de Walt

Disney
A bomba 

submarina

3/mia. 4/mina — totó. 5/côdea — drone. 9/enamorado.

‘Um Maluco no pedaço’ ganhará nova versão dramática
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A série Um 
maluco no pedaço, clássi-
ca dos anos 90, está sendo 
produzida novamente, po-
rém em uma versão dramá-
tica. O projeto é baseado 
na ideia de um fã, Morgan 
Cooper, que produziu seu 
próprio trailer de quatro 
minutos e viralizou na in-
ternet em 2019.

O curta de Cooper ga-
nhou diversos elogios, in-
cluindo do protagonista da 
comédia, Will Smith, que 
mais tarde resolveu gra-
var um vídeo em seu canal 
no Youtube com o criador, 
discutindo uma possível 
temporada e se propondo a 
produzir uma série a partir 
daquela ideia.

“Morgan fez um trai-
ler absurdo de ‘Bel-Air’. É 
uma ideia brilhante a ver-
são dramática de The Fresh 
Prince para a próxima ge-
ração”, disse Smith em seu 
canal, se referindo ao título 
original, The Fresh Prince 
of Bel-Air.

Atualmente, o projeto 
está em desenvolvimento 
pela Westbrook Studios, 
produtora de Smith e sua 
esposa Jada Pinkett Smith, 

em parceria com a Univer-
sal TV, e vem sendo ofereci-
da para várias plataformas 
de vídeos. Além disso, Co-
oper será roteirista, diretor 
e co-produtor executivo da 
produção.

O drama será composto 
por episódios de uma hora e 
incluirá a história de como 
o personagem de Smith se 
envolveu em uma briga com 
membros de uma gangue 

na Filadélfia antes de ser ir 
morar com seus parentes ri-
cos no subúrbio de Bel-Air, 
em Los Angeles.

Um Maluco no Peda-
ço foi exibido entre 1990 e 
1996 e, no Brasil, foi trans-
mitido pelo SBT a partir do 
ano 2000. Nos dias atuais, 
todas as seis temporadas es-
tão disponíveis no catálogo 
da Netflix e do Amazon Pri-
me Video.
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CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS ORAÇÃO

Aluga-se

Dinheiro

Vende-se

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

EMPREGOS

ANUNCIE AQUI   97380-7685

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

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

CASA TÉRREA
3 dorms. 1 suíte  3 vagas de 
gar.  205 metros construídos  
250 metros de terreno  300 
mil reais   Rua Urussanga, 60 
- Vila Izabel. F.: 4372- 9006 / 
94805-7644

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

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
ALUGO ( URGENTE )
Galpão 300mts² c/ trifásico,+ 
dependencias na Vl. Galvão. 
F.: 94004-1714 whats. Dir. 
c/ prop.

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. 
Guarulhos Idade de 20 a 
40 anos. F.: 99657-4599 c/ 
Cristiane
CARTONAGEM 
CONTRATA
Operador de Riscador  C/ 
exp. em papelão ondulado  
Benefícios VR, VT E Cesta 
básica. Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/ vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula
AUXILIAR ADM/ 
COMERCIAL
Cartonagem Contrata c/ ou 
s/ experiência em Papelão 
Ondulado  Benefícios VR, VT 
E Cesta básica.  Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/  vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula

"Agradeço 
ao Santo 
Expedito 
por graça 

alcançada"
V. R. C.

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
APTO
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006
IMÓVEL 1
Rua da Penha - 127 - 
Macedo - 1300 mts - 2.600 
(dois milhões e seiscentos 
mil) ! No local funciona um 
estacionamento que paga 
4.500 reais/mês ! F.:4372- 
9006 /94805- 7644
IMÓVEL
4 - apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts ! 340 mil ! Rua 
Consul Orestes Correa - 
295 - Macedo F.: 4372 9006 
/94805-7644
IMOVEL TATUAPÉ
Fotos e vídeos ! 9.700 mts 
! 5 mil reais o metro !Ótima 
localização próx. marginal 
Tietê. F.: 4372-9006/94805-
7644

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
MAIRIPORÃ CHÁCARAS
Lot. Aldeia de Miriporã c/ Luz, 
entrada  R$ 10 Mil, Iniciais  
R$ 350/mês. Lei 6766 Fs.: 
4328-5097/ 96717-5097
SITIO EM  GUAREI
casa c/8 cômodos, galpão, 
currau, gar. ,64.810 mts², 
Valor R$ 450.000 Obs. 
ac.troca p/casa.2402-4719 / 
99284-4700

Técnico de 
Celular

PRECISA-SE

Recepcionista e 
Vendedor (a)

entregar CV na Av. 
Tiradentes , nº 30 Centro 
Guarulhos (atras da Ung)

c/ exp. em vendas de 
celular e acessórios

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

Atendimento presencial no Poupatempo volta no dia 19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo estadu-
al anunciou ontem a retomada 
dos atendimentos nos postos 
físicos do Poupatempo para o 
próximo dia 19, com permis-
são de agendamentos a partir 
de 18. Esta etapa de reabertura 
priorizará apenas o que houver 
exigência presencial, como pri-
meira emissão de CNH e expe-
dição de RG, por exemplo. 

A reabertura das unidades 
segue as diretrizes da aderên-
cia ao Plano São Paulo, com a 
fl exibilização permitida apenas 
para cidades que estiverem nas 
fases amarela e laranja, e com 
fl uxo de pessoas equivalente a 
30% da capacidade de cada uni-
dade. Do total de 340 postos, 
252 retornam ainda na modali-
dade Ciretrans e oito unidades 
como Poupatempo. As Cire-
trans que ainda permanecem 

Missão brasileira embarca com 6 
toneladas de material a Beirute
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro acompanhou 
ontem, na Base Aérea de São 
Paulo, em Guarulhos, a parti-
da da comitiva brasileira em 
missão especial a Beirute, no 
Líbano. O governo brasileiro 
envia ajuda humanitária ao 
país, em resposta às graves 
explosões que atingiram o 
porto da capital libanesa, em 
4 de agosto. O retorno da co-
mitiva está previsto para o 
próximo sábado (15).  

Durante o evento, Bolso-
naro agradeceu a disponi-
bilidade dos integrantes da 
comitiva e o emprenho do 
comando da Aeronáutica 
para que a missão ocorresse 
no curto espaço de tempo. 
“O que nós podemos ofere-
cer, em grande parte vindo 
da comunidade libanesa, é 
de coração”, disse.

“Esta data marca ainda 
mais a nossa aproximação 
com o Líbano. Os nossos 
países não abrem mão de 
democracia e liberdade. É 
o que nós queremos para o 
mundo todo e, podem ter 
certeza, os 12 milhões de 
descentes libaneses que es-
tão no Brasil contribuem em 
muito com a nossa pátria, 
trabalhando, se integrando 

e colaborando nas mais di-
versas áreas”, completou o 
presidente.

A aeronave KC-390, da 
Força Aérea Brasileira (FAB), 
foi carregada com 6 tonela-
das de materiais, entre me-
dicamentos, equipamentos 
de saúde e alimentos, doa-
dos pelo Ministério da Saú-
de e pela comunidade liba-
nesa no Brasil. Outro avião 
da FAB, o Embraer 190, leva-
rá os integrantes da comiti-
va, entre eles o ex-presidente 
Michel Temer, que é fi lho de 
libaneses e chefi a a comitiva, 
os senadores Nelson Trad Fi-
lho e Luiz Pastore, o secretá-
rio de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da Repúbli-
ca, Flávio Viana Rocha, e o 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

As duas aeronaves deco-
laram de São Paulo rumo 
a Fortaleza, no Ceará, onde 
será realizado o primeiro 
intervalo técnico. Na sequ-
ência, elas seguem para a 
Ilha do Sal, em Cabo Verde, 
e prosseguem para Valência, 
na Espanha. Só então deco-
lam rumo a Beirute, com 
chegada prevista para a tar-
de de hoje.

exclusivas para atendimentos 
relativos a assuntos de trânsito 
serão transformadas semanal-
mente, até a transição plena da 
remodelação, prevista para es-
tar concluída até 2022. 

O governo do estado anun-
ciou, ainda, que o Poupatempo 
vai incorporar à sua gestão to-
dos os serviços prestados pelo 
Detran-SP. O novo formato de 

atendimento será implementa-
do por meio de balcão único, 
oferecendo 242 serviços digi-
tais, até 2022, em 340 unidades 
mais compactas. A transição 
para as 252 novas unidades 
será gradual e concluída tam-
bém até 2022. Esta reestrutu-
ração possibilitará ao Estado al-
cançar uma economia de cerca 
de R$ 100 milhões por ano.

‘Estou bem, sem sintomas’, diz Doria, diagnosticado com covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador João 
Doria informou ontem que foi 
diagnosticado com covid-19. O 
tucano afi rmou não ter sinto-
mas. “Seguindo o princípio da 
total transparência com que 
temos lidado com a pandemia, 
informo que fui diagnosticado 
com covid-19. Estou bem, sem 
sintomas. Seguirei trabalhando 
de casa, cumprindo as reco-
mendações médicas de isola-

mento. Tenho fé em Deus que 
vou superar a doença”, disse o 
governador, em vídeo divulga-
do nas redes sociais.

Na entrevista coletiva sobre 
combate ao coronavírus em 
São Paulo, o vice-governador, 
Rodrigo Garcia, afi rmou que 
Doria “continuará dando as 
orientações para as equipes”. 
Garcia vai participar dos atos 
presenciais e entrevistas, en-

quanto o governador estiver 
em isolamento. “Imediatamen-
te após a confi rmação do exa-
me, Doria iniciou isolamento 
em sua residência, segundo 
protocolos médicos, e deve per-
manecer em observação pelos 
próximos dez dias. O governa-
dor está assintomático e recebe 
acompanhamento do médico 
infectologista David Uip”, diz 
nota do governo do Estado.

Quinta-feira, 13 de agosto de 2020

FOTO: LUCY TAMBORINO



www.fmetropolitana.com.br|   Quinta-feira, 13 de agosto de 202010

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


