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Nova secretaria prevê acabar 
com 300 cargos comissionados
A criação da Secretaria Municipal de Administrações Regionais, conforme projeto de lei do Executivo encaminhado à 
Câmara nesta quinta-feira (18), prevê a extinção de cerca de 300 cargos em comissão em Guarulhos Pág. 4
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João Neto & Frederico 
reabrem a ‘Terçaneja’ 
no Maavah, no dia 23

Na Brasa traz a 
experiência de novos 

aromas e sabores
Gastronomia Pág. 10

Cotações Selic (ano)
7,75% R$  1.100

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia (...) garantiremos maior rapidez na solução de 

problemas relacionados à zeladoria do município - 
Guti, prefeito, sobre a criação da nova secretariaEuroBovespa Dólar

+1,33%
R$ 6,33

+0,83%
R$ 5,57
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no Maavah, no dia 23

Prefeitura concentra a Coronavac 
para evitar desperdício de doses

Pág. 4

GCM impede furto de fi ação no 
Viaduto Cidade de Guarulhos

Pág. 2

Suas Sem Racismo promove a 
igualdade no atendimento público

Pág. 2

Grupos prioritários passam a 
tomar dose adicional nesta 6a

Pág. 4
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FORMAÇÃO - Prefeitura forma agentes para Defesa Civil e brigadistas de incêndio florestal

Projeto Suas Sem Racismo promove a 
igualdade no atendimento à população

ACONTECE

cimento, apresentam repertório com 
canções de compositores negros como 
Mauro Duarte, Ataulfo Alves, Pixingui-
nha, Silas de Oliveira, Lupicínio Rodri-
gues, entre outros.

Além de presencial, o encontro tam-
bém será transmitido pela fanpage www.
facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%C3
%A7a-102829921406683/.Para saber mais 
sobre os eventos culturais que acontecem 
em Guarulhos acesse https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/agendacultural.

tiva pretende auxiliar a colocação de profis-
sionais no mercado e em estágios, além de 
incentivar aqueles que desejam empreender. 

O documento encontra-se previamen-
te emitido para todos os brasileiros que 
estejam registrados no Cadastro de Pes-
soas Física (CPF). A carteira de trabalho 
física só é emitida em casos excepcionais, 
ou seja, para empresas que não se enqua-
dram no e-social ou para aqueles que es-
tão prestes a se aposentar.

Para celebrar o Dia da Consciência 
Negra e relembrar a trajetória de luta de 
Zumbi dos Palmares, a Casa de Cultu-
ra Popular São Rafael apresenta Vozes 
Fortes neste sábado (20), a partir das 
10h. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos, o encontro musical gratuito tem 
como objetivo promover eventos cul-
turais nos espaços públicos da cidade.
No encontro, os músicos Carlos Eduardo 
Teodoro dos Santos e Osmar Fernando 
Domiciano, mais conhecido como Nas-

A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Guarulhos deteve dois indivíduos por 
suspeita de furto de fios de cobre utili-
zados nos quadros elétricos do Viaduto 
Cidade de Guarulhos, que cruza a rodo-
via Presidente Dutra e o bairro Vila das 
Palmeiras, na madrugada desta quinta-
-feira (18). Os suspeitos foram vistos em 
frente à fiação cortada que saía do chão 
durante um patrulhamento preventivo. 
Durante a abordagem, a equipe apre-

A Prefeitura de Guarulhos marcará pre-
sença na próxima edição da Feira de Em-
pregos & Empreendedorismo da Universi-
dade Guarulhos (UNG), que acontecerá na 
próxima segunda-feira (22). A Secretaria do 
Trabalho participará do evento das 9h às 16h 
com orientação para emissão da carteira de 
trabalho digital. A feira acontecerá na unida-
de Bonsucesso da UNG, situada na estrada 
da Água Chata, 3.380, atrás do Shopping 
Bonsucesso. Além das orientações, a inicia-

Casa de Cultura Popular São Rafael terá encontro Vozes Fortes 

GCM impede furto de fiação elétrica no Viaduto Cidade de Guarulhos

Prefeitura participa de feira de empregos de universidade na 2ª

endeu uma pequena faca em posse dos 
indivíduos. Ambos foram conduzidos ao 
1º Distrito Policial para a execução das 
devidas providências legais determina-
das pelo delegado. 

A Central de Atendimento da Secre-
taria para Assuntos de Segurança Pú-
blica atende por meio do telefone 153 
todos os dias, 24 horas, a fim de conter 
a criminalidade, proteger a população e 
os equipamentos públicos.

A Prefeitura de Guaru-
lhos promoveu o lançamen-
to, na manhã desta quinta-
-feira (18), do projeto Suas 
Sem Racismo, uma iniciati-
va integrada das pastas de 
Igualdade Racial e Desen-
volvimento e Assistência 
Social. Por meio dele será 
expandida a discussão so-
bre o racismo e seu comba-
te dentro do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) 
a partir de reuniões, semi-
nários, ciclo de discussões 
com os gestores e servido-
res que atendem a popula-
ção vulnerável da cidade. 

Para o e secretário de 
Cultura, Professor Jesus, é 
essencial para a socieda-
de discutir o racismo. “Ele 
ainda persiste, é latente e 
está impregnado. Existe a 
necessidade de evoluirmos 
ainda mais na discussão 
para erradicarmos os pre-
conceitos. Isso só acontece 
através da troca de ideias, 
do diálogo e da exposição 
dos problemas”, afirmou. 

“O assistente social tra-
balha na luta intransigen-
te da defesa dos direitos 
humanos, na defesa das 
pessoas marginalizadas e 
invisibilizadas. Com o Suas 
Racismo buscamos entre-

gar esse respeito que as 
pessoas precisam ter por 
meio de políticas públicas 
afirmativas. Precisamos ter 
os diagnósticos corretos 
para saber a melhor forma 
de trabalhar com as mino-
rias, saber suas peculiari-
dades e diferenças outros”, 
disse o subsecretário de 
Igualdade Racial, Anderson 
Guimarães. 

Também estiveram pre-
sentes no evento o secre-
tário de Direitos Humanos, 
Abdo Mazloum, a vice-
-presidente da subseção 
Guarulhos da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ivani 
Tavares, e o secretário-ad-
junto de Assistência Social, 
Alex Cardoso de Lima. 

De acordo com Lima, o 
trabalho do Suas é pauta-
do em proteção social nas 
diversas complexidades 
postas pelo trabalho de 
assistência social. “Des-
ta forma, a prevenção e o 
enfrentamento ao racismo 
é parte imprescindível nas 
operações do nosso serviço 
e precisamos fortalecer es-
sas ações dentro do nosso 
atendimento. Todas as pes-
soas devem ser respeitadas 
e trabalhamos para isso”, 
finalizou.
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Guarulhos dará desconto de até 50% no IPTU 
para quem transferir veículos para o município

Nova Secretaria de Administrações 
Regionais prevê acabar 
com 300 cargos comissionados

Dose adicional da vacina contra a covid-19 
é liberada para grupos prioritários nesta 6ª 

Prefeitura concentra as vacinas da Coronavac em 19 UBSs para evitar desperdício de doses

DA REDAÇÃO - Um projeto de 
lei de autoria do Executivo en-
caminhado nesta quinta-feira, 
18, à Câmara Municipal, prevê 
a concessão de desconto de até 
50% no IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) a pessoas 
físicas ou jurídicas que transfe-
rirem o registro de veículos au-
tomotores de sua propriedade à 
Ciretran de Guarulhos e pagar 
o IPVA (Imposto Sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores) no município.  

O desconto concedido aos 
contribuintes que sejam pro-
prietários de veículos pode 
chegar a 50% do IPTU, já que 
o município fica com 50% do 
valor do IPVA e poderá con-
ceder metade do desconto 
sobre este valor. Para os veí-
culos elétricos será concedido 
o abatimento de 50% do valor 
do IPVA e, para veículos hí-
bridos, de 40%.

“Entendemos que esta é 
uma forma de fazer a receita 

DA REDAÇÃO - A criação da 
Secretaria Municipal de Ad-
ministrações Regionais, con-
forme projeto de lei do Execu-
tivo encaminhado à Câmara 
nesta quinta-feira (18), prevê 
a extinção de cerca de 300 
cargos em comissão em Gua-
rulhos. A nova pasta irá reu-
nir diversos serviços ligados 
a processos de manutenção, 
zeladoria, conservação e 
melhorias de infraestrutu-
ra urbana na cidade, que se 
encontravam distribuídos 
em diferentes secretarias da 
Prefeitura de Guarulhos e na 
Proguaru, empresa de econo-
mia mista que está em pro-
cesso de extinção. 

“Desta forma, garantire-
mos maior rapidez na solução 
de problemas relacionados à 
zeladoria do município, agili-
zando a prestação de serviços 
e garantindo maior qualidade 
no atendimento à população”, 
afirmou o prefeito Guti. 

A Secretaria de Admi-
nistrações Regionais deverá 
receber departamentos hoje 
alocados nas pastas de Obras, 
Serviços Públicos e Meio Am-
biente, além de contar com 
Administrações Regionais 
divididas em oito regiões da 
cidade (Centro, Vila Galvão/

DA REDAÇÃO - Em Guarulhos, 
a ampliação da dose adicional 
da vacina contra a covid-19, 
que teve o intervalo reduzido 
de seis para cinco meses da 
segunda dose para a dose de 
reforço, será realizada em duas 
etapas. A primeira tem início 
nesta sexta-feira (19), com a 
liberação da dose de reforço 
para grupos prioritários.

Os grupos contemplados 
neste primeiro momento são 
aeroviários, indígenas, metrovi-
ários, motoristas e cobradores 
de ônibus, pessoas com idade 

DA REDAÇÃO - Pessoas com 18 
anos ou mais que ainda não 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a covid-19 ou 
que receberam a primeira 
dose do imunizante Corona-
vac e já podem receber a se-

Cabuçu, Taboão, São João, 
Cumbica, Cidade Satélite, 
Bonsucesso e Pimentas). Para 
viabilizar o funcionamento 
da pasta um novo PL será 
encaminhado nos próximos 
dias ao Legislativo para a cria-
ção de 30 cargos de assessora-
mento, ou seja, 10% do total 
que era alocado na Proguaru.

Serviços como limpeza de 
praças, iluminação pública, 
tapa-buracos, drenagem de 
córregos, entre outros, serão 
concentrados na Secretaria 
de Administrações Regio-
nais. Com a transferência de 
alguns departamentos para a 
nova pasta, haverá também 
mudanças nas secretarias de 
origem, que terão novas voca-
ções, com focos específicos. 
Obras, por exemplo, concen-
trará grandes intervenções 
de infraestrutura urbana, 
Serviços Públicos cuidará de 
questões específicas ligadas à 
limpeza urbana, assim como 
o Meio Ambiente passará a 
atuar mais diretamente na 
legislação inerente à preser-
vação ambiental.

O PL encaminhado à Câ-
mara deverá passar pelas 
comissões da Casa e levado 
a plenário para a aprovação 
dos vereadores.

igual ou superior a 18 anos por-
tadoras de deficiência em Resi-
dência Inclusiva (RI), pessoas 
com deficiência, população em 
situação de rua, portuários, qui-
lombolas, e trabalhadores da 
educação e da segurança.  

Na próxima quarta-feira 
(24) a dose adicional será li-
berada para todas as pessoas 
com idade igual ou superior a 
18 anos, com ou sem comorbi-
dades, independente do imu-
nizante aplicado, que tenham 
tomado a segunda dose até ju-
nho, ou seja, há cinco meses.

gunda devem procurar uma 
Unidade Básica de Saúde 
polo para se vacinar. A con-
centração da vacina em 19 
UBS específicas objetiva evi-
tar o desperdício, já que cada 
frasco contém multidoses. 

municipal aumentar, não ape-
nas no exercício subsequente à 
transferência do veículo, mas, 
também, nos exercícios poste-
riores. O objetivo é o de manter 
a frota dos veículos guarulhen-
ses aqui registrados e a incre-
mentação da arrecadação des-
se tributo”, explicou o prefeito 
Guti. Segundo consta na justi-
ficativa do PL, há na cidade um 
grande número de veículos de 
guarulhenses e empresas locais 
que são emplacados em muni-
cípios vizinhos, o que prejudica 
a população local, com perda 

de arrecadação.  
O produto de arrecadação 

do IPVA, em conformidade 
com o artigo 158, inciso III, da 
Constituição Federal, é repar-
tido proporcionalmente entre 
os Estados e municípios onde 
os veículos são licenciados, ou 
seja, 50% do valor arrecadado 
com esse imposto constitui 
receita para o município onde 
ele é recolhido. Desta forma, a 
Prefeitura espera um aumento 
na arrecadação municipal por 
meio da transferência desse tri-
buto pelo Estado.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: DIVULGAÇÃO

As unidades que ofere-
cem a Coronavac são Jar-
dim Tranquilidade, Flor da 
Montanha, Cecap, Ponte 
Grande, Palmira, Continen-
tal, Recreio São Jorge, Pri-
mavera, Cidade Martins, 

Jovaia, Haroldo Veloso, Ma-
rinópolis, Ponte Alta, Nova 
Bonsucesso, Marcos Freire, 
Piratininga, Jurema, Uira-
puru e Cummins.

Para se vacinar, basta se 
dirigir a uma das UBS e apre-

sentar cartão de vacinação 
(em caso de segunda dose), 
documento com foto, CPF, 
cartão SUS e comprovante 
de endereço. O intervalo en-
tre as doses da Coronavac é 
de 21 dias.

Para vacinação de todos os 
grupos será utilizado o imuni-
zante disponível na UBS, distri-
buído pela Secretaria de Saúde 
Estadual. Vale destacar que to-
das as vacinas disponíveis na 
rede pública de saúde são segu-
ras, eficazes e podem ser utili-
zadas nesta estratégia vacinal.

Gestantes e puérperas
Até o presente momento 

não há contraindicação de apli-
cação de dose adicional para 
gestantes ou puérperas, desde 
que esta seja realizada com as 
vacinas Coronavac ou Pfizer.
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Cecap sofre com problema recorrente de falta de água e irrita os moradores
DA REDAÇÃO - As frequentes 
interrupções no abastecimen-
to de água tem atrapalhado o 
cotidiano e irritado os mo-
radores do Parque Cecap. 
Desde que assumiu a gestão 
do abastecimento hídrico na 
cidade, no início de 2019, a 

Sabesp vem realizando vá-
rias obras estruturais e de 
manutenção afim de garantir 
o abastecimento a todos os 
bairros do município, com 
intervenções pontuais que, 
no geral, não causam prejuí-
zo ao abastecimento dos bair-

ros onde são realizadas.
O Parque Cecap também 

tem sido palco dessas ope-
rações e, de acordo com a 
companhia, o aumento da 
pressão da água somada a 
uma tubulação antiga, aca-
ba colocando em risco o sis-
tema e os defeitos passam a 
ocorrer com maior frequên-
cia, sendo necessário repa-
ros na rede, muitas vezes 
interrompendo o abasteci-
mento no bairro.

Os dez condomínios que 

FOTO: DIVULGAÇÃO/SABESP

Companhia investe em obras para melhorar abastecimento na cidade
A Sabesp tem investido para melhorar o abastecimento na cidade. Dentre as obras es-

tão a construção de reservatórios que vão melhorar o abastecimento de 250 mil pessoas na 
região do Pimentas, três quilômetros de adutoras para trazer mais água para a região do 
Aracília e a troca das bombas da região do São João que vão beneficiar também o Lavras

Além disso, as ações para redução de perdas diminuíram o volume equivalente a pro-
dução de três estações de tratamento do Cabuçu, ou seja 800 litros por segundo. A empresa 
também reativou a operação do reservatório da Vila Barros, o que auxilia no atendimento 
da população do Parque Cecap (que não possui caixas d’água próprias nos condomínios), 
e dos demais usuários da região.

integram o Parque Cecap ori-
ginalmente, não dispõem de 
caixas d’água, o que aumen-
ta o problema dos moradores 
em caso de interrupção do 
fornecimento. Na quarta-fei-
ra (18), um defeito na rede da 
rua Rubens Henrique Picci, 
interrompeu mais uma vez 
o fornecimento a parte do 
bairro até aproximadamente 
às 15h30.

Questionado, o gerente re-
gional Sabesp em Guarulhos, 
Valdemir Viana de Freitas 

explicou o problema. “O que 
acontece para o aumento de 
casos de reparo é que, com 
a modernização e melhoria 
das redes, a pressão da água 
é maior e ao passar por uma 
tubulação antiga, que está 
sendo trocada na medida da 
necessidade e do possível, 
acaba apresentando defeitos 
dos quais, para repará-los, 
algumas vezes é preciso in-
terromper temporariamente 
o abastecimento”, ressaltou 
Valdemir.
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Rapha Zampoli, pai, advogado e empresário, 
conheça o CEO do Grupo Zampoli de Almeida

Xxx
x

DA REDAÇÃO - Nascido em 
14 de julho de 1991, Rapha 
Zampoli (@rapha_zampoli), 
pai da Ana Flávia, vive desde 
sua infância em Guarulhos. 
Formado em Direito pela 
UNG (universidade Guaru-
lhos). Em novembro de 2020, 
enfrentou o falecimento de 
sua mãe, a assistente social 
e empresária Sonia Regina 
de Almeida, por infarto, en-
quanto estava em campanha 
eleitoral.

Com o passar dos dias Ra-
pha Zampoli vem se tornan-
do mais forte, amadurecendo 
e seguindo os passos e ensina-

XXO - Xxx

mentos de sua mãe, “dói de-
mais não ter mais minha mãe 
ao meu lado, ela era a minha 
confi dente sabe? Minha ami-
ga, minha mãe, meu pai e, 
de uma hora para outra você 
olha e não tem mais seu porto 
seguro” “busco seguir os pas-
sos dela, os ensinamentos e lá 
de cima orgulhar muito ela”.

CEO do Grupo Zampoli 
de Almeida, um dos maiores 
grupos de empresas da cida-
de de Guarulhos, entre elas 
KYOTO CONCERTINA, atu-
almente a maior empresa de 
proteção perimetral do ES-
TADO DE SÃO PAULO, exce-

lência em cercas de proteção, 
com preço justo e garantia 
diferenciada.; TELE-LIFE, es-
critório herdado de sua mãe, 
com telemarketing ativo 
programas sociais.; A VILA 
DO CONDE BAR, localizada 
no Lago dos Patos, é a única 
linguiçaria da cidade de Gua-
rulhos, especialista em lin-
guiças bragantinas, lanches e 
porções, sempre acompanha-
dos de uma cerveja estupida-
mente gelada. Funciona de 
terça a domingo, com o me-
lhor Happy Hour da cidade.

Há alguns anos na noite 
paulistana, Rapha Zampo-

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ENTRADA

GRÁTIS

Av. Francisco Conde, 724

Vila Galvão - Guarulhos - SP

(LAGO DOS PATOS)

ENDEREÇO:

INFORMAÇÕES:

NESTE DOMINGO
13H

li, busca inovar na Vila do 
Conde e traz neste domingo, 
dia 21 de novembro, a partir 
das 13h, trará ao vivo um dos 
maiores grupos de pagode do 
País “KATINGUELE”, com 
entrada GRÁTIS, com aber-
tura do grupo NOVO SEN-
TIDO e encerramento com 
o melhor do sertanejo com 
LUCAS LIUTTI.

Venha conhecer um novo 
conceito em bar gastronômi-
co, promoções especiais para 
aniversariantes, reservas 
pelo WhatsApp 11 99210-
1579, siga nas redes sociais 
@viladocondeguarulhos.
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Maavah traz de volta a ‘Terçaneja’ com 
grande show de João Neto & Frederico
DA REDAÇÃO - Um grande 
show com a dupla João 
Neto & Frederico marcará 
o retorno da “Terçaneja” no 
Maavah 300 Gin & Chopp. 
A melhor terça-feira de São 
Paulo ocorrerá no próximo 
dia 23, a partir das 20h.

Além de João Neto & 
Frederico, a reabertura da 
casa contará com a presen-
ça de Michel Alves, Yuri e 
Kaue, Nando e Rick, Rick e 
Luccas, Brunna Bernardy, 
Kleber e Alexandre, Renata 
Tardony e João Lucas e Le-
andro.

E as novidades não pa-
ram por aí. No Maavah 300 
Gin & Chopp quem monta o 
seu drink é você! O grande 
diferencial desta nova fase 
da casa é o sistema de au-

tosserviço oferecido para os 
amantes de gin e chope. 

A casa tem como propos-
ta ser uma ginteria, sendo 
assim, com o autosserviço o 
próprio cliente é quem colo-
ca a quantidade desejada de 
gelo através de um dispen-
ser, as frutas e outros ingre-
dientes, e escolhe o tipo de 
gin – entre cranberry, açaí, 
tropical e tônica.

O sistema também per-
mite ao cliente ir até uma 
das torneiras, instaladas em 
uma estação de chope, e se 
servir com a bebida mais 
consumida pelos brasilei-
ros. Nas torneiras, o cliente 
vai encontrar desde o tradi-
cional chope Brahma ao pil-
sen, de vinho e Heineken, 
além de um chope da casa 

produzido especialmente 
para o Maavah. Para ter 
acesso, todos recebem uma 
comanda e só efetuam o pa-
gamento na hora da saída.

Além da bela quantidade 
de cervejas e chopes artesa-
nais, o vasto cardápio de be-
bidas inclui caipirinhas de 
frutas, soft drinks, drinks 
sem álcool, gin tônica, ape-
rol spritz e alguns drinks 
especiais que têm em sua 
base a bebida mais pedida 
da atualidade que é o gin.

Após o período de fecha-
mento, devido a pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19), a casa reabrirá se-
guindo todos os protocolos 
de segurança como a dispo-
nibilização de álcool em gel 
e a utilização de máscaras.

FOTO: REPRODUÇÃO

0800 055 9499 x l s -Fone e c u ivo VT: 2461 6342 / 6343

guarupass.com.br facebook.com/guarupass

Novembro Azul, o mês da saúde do homem.

Sem preconceito a
prevenção ganha vida.

O câncer de próstata, se diagnosticado
no início, tem até 90% de chance de cura.

Procure atendimento. O exame de toque
é recomentado para todos os homens

sem fatores de risco com mais de 50 anos.

Serviço:
Maavah 300 Gin & Chopp 
Rua Airi, 16 – Vila Gomes Cardim (esquina com a Ra-
dial Leste, entre as estações Tatuapé e Carrão do Metrô)
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SERGINHO FREITAS - Fala galera!
Nesta semana tive o prazer de fa-

zer parte do seleto grupo de diretores 
e professores do curso de gastrono-
mia da Faculdade Anhanguera, que 
fi ca no bairro do Macedo, para a con-
clusão de curso de mais uma turma 
de formandos.

Foram duas apresentações que 
me deixou muito feliz, e esperan-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha 
Metropolitana e assina o cardápio 

do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom

Gourmetização:
Novos aromas e sabores

çoso, pela qualidade dos pratos e, 
principalmente, pela coragem que 
os alunos tiveram em apresentar os 
cardápios.

A primeira turma escolheu um 
tema que eu nunca arriscaria: “Explo-
rando os aspectos sensoriais do café 
especial na gastronomia”.

“Escolhemos este tema pois o café 
nos remete a aquele cafezinho da ma-

nhã a aquele bolo de fi m de tarde na 
casa da avó. Na gastronomia o café é 
pouco utilizado pois é um ingredien-
te difícil de ser trabalhado. Uma bo-
biada e o sabor pode passar do gosto 
delicioso daquele cafezinho bem fei-
to para o amargo em milésimos de 
segundo” explicou Luiz Guilherme 
Campos, aluno e orador da primeira 
turma.

 E vou contar uma coisa para vo-
cês. Quando me passaram que um 
dos temas era esse, eu pensei que eles 
teriam sérios problemas em controlar 
essa distância do doce sabor que o 
café pode ter para o amargor predo-
minante quando é mal preparado.

“Foi bem legal ver os alunos se 
debruçando no tema e indo conhe-
cer a fundo sobre o café. Eles foram 
até uma grande plantação em Minas 
Gerais para vivenciar este grão tão 
importante na nossa cultura. Estou 
muito feliz com o que foi apresenta-
do para todos nós e orgulhoso em ver 
que os alunos estão arriscando mais, 
saindo do básico” falou Willians 
Giorgi, professores do curso de gas-
tronomia e orientador das turmas.

Ah! Por sinal quero até deixar um 
parabéns especial aos alunos desta 
apresentação que me SURPREEN-
DERAM com uma maionese de café, 
vou até deixar registrado que em bre-
ve utilizarei essa receita para um bur-
guer de cordeiro com pão australia-
no, simplesmente ESPETACULAR!

E a segunda turma apresentou 
um tema que na minha família é 
bem conhecida: “A cozinha funcional 
e seus benefícios para a saúde”. 

“O tema escolhido pela turma nos 
deixou, professores, entusiasmados 
e com a certeza que estamos no ca-
minho certo. A gastronomia é muito 
mais do que produzir pratos e car-
dápios. Quando estudamos a fundo 
o que cada ingrediente natural faz, 
conseguimos transformar receitas, 
que muitas vezes são simples, em 
verdadeiras bombas de saúde para 
nosso organismo.” comentou Lucio 
Roberto, professor e um verdadeiro 
expert quando o assunto são pães.

Nesta apresentação, a surpresa fi -
cou por conta da torta de limão, que 

tem iogurte, gelatina, limão, mel e ri-
cota na receita, que pela primeira vez 
fez eu terminar uma fatia de doce, já 
que meu forte são comidas salgadas.

“Participar destas apresentações 
hoje é uma alegria muito grande. 
Esta turma começou praticamente 
na pandemia, e mesmo com todas as 
restrições estabelecidas pela Covid19 
eles conseguiram chegar ao fi m do 
curso e com louvor. Eu, que sou nu-
tricionista de formação, fi quei apai-
xonada pelos temas e principalmen-
te pelos pratos. O macarrão feito no 
café com molho de tomate e laranja 
da primeira turma me surpreendeu 
e o sabor da lasanha de berinjela da 
segunda turma estavam deliciosos” 
contou a coordenadora do curso de 
gastronomia Sofi a Castro.

E depois de toda esta comilança, 
em um bate papo para lá de bacana 
com os diretores Rita de Cássia Soa-
res e Denis Gerevini, fechamos uma 
parceria bacana para, em breve, lan-
çarmos um concurso gastronômico 
para os leitores da Folha Metropoli-
tana. Portanto, se você gosta de co-
zinhar e tem o sonho de fazer gas-
tronomia, fi que ligadasso nas nossas 
colunas que a premiação promete!

Um abraço e até semana que vem 
com mais histórias da nossa cidade.
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ÁRIES: Ficará bem ao realizar suas atividades durante este 
período muito importante para você. O Sol mandará para 
você uma luz energética, na qual conseguirá fazer-lhe ir além.

TOURO: As questões que envolvem a sorte estarão bem 
conectadas à você agora. Pense em tudo o que você pode 
fazer para melhorar o seu eu. 

GÊMEOS: O astro rei tente a lhe render uma grande ajuda, mas 
também poderá fazer você ficar firme demais em alguns mo-
mentos. O planeta Vênus lhe deixará com bastante ansiedade.

CÂNCER: O seu temperamento explosivo poderá por vezes 
nublar as suas decisões, mas no geral irá conseguir agir cor-
retamente. Busque o controle interior para evitar desgastes.

LEÃO: Auferirá uma gentileza abundantemente respeitá-
vel no decorrer do dia advinda do componente Fogo por 
conduzir-se de uma figura muito mais dinâmica. 

VIRGEM: Você tende a ser surpreendido neste dia por coisas boas 
e que julgava impossíveis de acontecer neste momento da sua 
vida. Relacionamentos positivos tendem a prosperar no seu dia.

LIBRA: De todos os componentes naturais Terra será 
o principal para você neste momento. Se as coisas não 
forem se acalmando agora, precisará ter mais calma.

ESCORPIÃO: Virá uma corrente de stress mais agressiva 
neste dia. O elemento Terra próprio do signo de Touro irá 
criar algumas soluções. 

SAGITÁRIO: Diversos dos teus intuitos acontecerão por advento 
da sua acuidade. O seu êxito progredirá conforme as suas apti-
dões. Nesse avanço o momento é de realizações e conquistas.

CAPRICÓRNIO: Você viverá neste dia com a capacidade de 
percepção super elevada, graças a sua manifesta sapiência. 
Com uma colossal graciosidade abrangerá as suas intenções.

AQUÁRIO: Suas atitudes irão refletir uma personalidade 
duvidosa para as outras pessoas neste dia. Com o uso de um 
aspecto de aprendizado inteligente fará algo bom para mudar.

PEIXES: Falar com as pessoas esperando um bom resulta-
do será algo que lhe trará um bom poder você para você 
agora, mas não aja com sabedoria. 
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ITANHAEM
BOMSENSO
AAODAL

NNENAOMI
ONTEMBE
ECOABIN

ISOLARET
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REPLOT
INPAMAD

LADOLEDO
ARSSOR
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que quer
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de inteli-
gência

brasileira
(?) e
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cardápio
de festas

(?) a bola:
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mialgia 

Instituto de
pesquisa

da Amazô-
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Senhor
(síncope)

Sem tirar
nem (?): 

exatamente
igual

Afecção
de pele
Enredo,

em inglês

(?) Watts,
atriz

Ingênuo;
simplório

Atributo
de creme

Decalitro
(símbolo) 
Tarsila do 

(?), pintora

Ato julgado
pela lei

Segunda
cidade
mais

antiga do
país (SP)

Norte-
nordeste
(Geog.)

Emissão
registrada
pelo sonar

O passado

Pergunta respondida
no conviteQue está 

fora de seu
habitat
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Sul
(abrev.)

Cachimbo (bras.)
Dois países do Oriente
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vastados por guerras
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"(?) gratia artis": 
arte pela arte (latim)

2/be. 3/ars — mad. 4/abin — inpa — ledo — plot. 8/itanhaém.

Relax

Saúde

Esoterismo

PRISCILA E AMIGA 
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom Clima 
, Med Tour. F.: 98122-5695

NEGÓCIOSIMÓVEIS

Aluga-se

CASA COND. B. CLIMA 
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - 
a geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.
ALUGA-SE CASA 
1 dorm, sal, coz, WC, lav., 
s/ gar.Centro - Gru - F.:  
2408-5194
KITNET CENTRO GRU. 
R$ 900,00 Incluso 
Condominio. F.:  99912-0368.
ALUGO APTO MAIA 
2 Dorms., c/ armários R$ 
2.900,00 Incluso  Cond. + 
IPTU. F.:  99912-0368.

Vende-se

APTO MACEDO 
2 Dorms.,  Fone 98166-
3211. Direto com o 
proprietário
VD. CASA CARAGUA 
2 Dorms., (1 suíte), 2 vg gar, 
reformada, usucapião em 
andamento. R$ 330 mil. Dir.
prop.  (11) 995970948 Whats.

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo

EMPREGOS

Precisa-se

ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO 
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 
380 - Guarulhos - SP  F.: 
94791-0016 ou 2463-
2948
AUX. SERVIÇOS 
GERAIS/ PORTEIRO 
P/ condomínio. Masculino  
Ofer. salário, + benef. 
Local de trabalho: 
Guarulhos.  Enviar CV 
pelo Whats (11)94082-
9621.

Feito na sua 
vida, trago o seu 

amor de volta 
apaixonado, 
trabalho para 

dinheiro urgente, 
fazemos cirurgia 

espiritual.

DESMANCHO
QUALQUER
TRABALHO

9.6386-4007

Um homem que se cuida tem atitude!

Novembro

AZUL
Novembro

AZUL

FOTO: FREEPIK.COM
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