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Oito UBSs abrirão no sábado
pelo programa Saúde Agora
As UBS são Jardim Paraventi, Continental, Jovaia, Cidade Seródio, Vila Carmela, Soimco, Dinamarca e Normandia. O 
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Governo de São Paulo 
oferece Bolsa do Povo 
a estudantes de Etecs
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para pessoas com 
defi ciência visual
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Disque-Denúncia Por mim, não teria carnaval. Mas tem um detalhe, 

quem decide não sou eu (...) são os governadores e 
prefeitos - Jair Bolsonaro, presidente da RepúblicaEuroBovespa Dólar
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neste sábado em Guarulhos
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‘Por mim, não teria Carnaval’, 
desabafa presidente Bolsonaro 
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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ARTE - Artistas guarulhenses abordam questões raciais e diversidade cultural no CEU Pq. São Miguel

Governo de São Paulo 
oferece Bolsa do Povo de 
R$ 100 a estudantes de Etecs

ACONTECE

FOTO: GOVERNO DE SÃO PAULO

falta de provas. Além da pena, ele deverá 
pagar indenizações por danos morais às 
mulheres. Os valores vão de R$ 20 mil a 
R$ 75 mil. 

Condenado por abusar sexualmente 
de mulheres durante atendimentos espi-
rituais, João de Deus acumula outras três 
sentenças que somam 63 anos e quatro 
de meses de prisão por estupro, violação 
sexual mediante fraude e porte ilegal de 
armas O médium nega as acusações de 
abuso sexual.

para não perder validade.
Apesar dos protestos contra o fim do 

Bolsa Família pelo presidente Jair Bol-
sonaro, criado pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, as lideranças da 
oposição costuraram um acordo para 
manter a determinação de fila zero para 
quem for elegível ao programa de acor-
do com os critérios de pobreza e extre-
ma pobreza que servem de baliza para 
o acesso ao Auxílio Brasil.

A Justiça de Goiás condenou o médium 
João Teixeira de Faria, conhecido como 
João de Deus, a mais 44 anos e seis me-
ses de prisão, em regime inicial fechado, 
por crimes sexuais contra quatro mulheres 
entre os anos de 2009 e 2018. A senten-
ça foi publicada nesta quinta-feira, 25, no 
Diário de Justiça do Estado. O médium foi 
condenado por dois crimes de estupro e 
dois de estupro de vulnerável. A denúncia 
acusou ainda crimes contra uma quinta ví-
tima, mas João de Deus foi absolvido por 

O reajuste mediano dos salários nas 
negociações ocorridas em outubro fi-
cou 1,8 ponto percentual abaixo do Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). A inflação acumulada nos últi-
mos 12 meses, tendo outubro como re-
ferência, é 10,8%. Os números constam 
no boletim Salariômetro - Mercado de 
Trabalho e Negociações Coletivas, divul-
gado mensalmente pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Com apoio da oposição, a Câmara dos 
Deputados aprovou o texto-base da Medi-
da Provisória (MP) que acaba com o pro-
grama Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, 
o novo programa social do governo Bol-
sonaro. O relatório do deputado Marcelo 
Aro (PP-MG) foi aprovado por 344 votos 
a favor e nenhum contrário. Os destaques 
ainda precisam ser votados. Depois, a MP 
vai para o Senado, onde precisa ser apro-
vada até o próximo dia sete de setembro 

João de Deus é condenado a mais 44 anos de prisão por estupro

Reajustes salariais mantêm-se abaixo da inflação em outubro, diz Fipe

Câmara dos Deputados aprova texto-base que cria Auxílio Brasil

Considerando os acordos coletivos, a si-
tuação é pior: o reajuste ficou 2,8 pontos 
percentuais atrás da inflação. Em 70,1% 
das negociações coletivas, o reajuste foi 
menor que o INPC acumulado.

Quanto aos estados, São Paulo concen-
trou a maior parte dos acordos, com 72 ne-
gociações, seguido por Minas Gerais (49). 
Nos dois casos, o reajuste mediano real 
ficou abaixo do INPC, -1,8% e -4,4%, res-
pectivamente.

Estão abertas as inscri-
ções para o Bolsa do Povo 
– Ação Estudante, que 
pagará R$ 100 mensais, 
durante 10 meses, para 
alunos das Escolas Téc-
nicas Estaduais (Etecs). 
Para se inscrever é neces-
sário acessar o site www.
bolsadopovo.sp.gov.br e 
preencher os dados até o 
dia 30 de novembro. Alu-
nos que se formem em 
2022 devem fazer sua ins-
crição apenas em janeiro 
do próximo ano.

O benefício será con-
cedido a estudantes cujas 
famílias tenham renda de 
até meio salário mínimo. 
Para se candidatar, o alu-
no não pode receber be-
nefício semelhante de ou-
tros órgãos de governo.

Quem for selecionado 
deverá ter frequência mí-
nima de 80% e participar 
de 60 horas de capacita-
ção ao longo do semestre. 
A bolsa só não será paga 
nos meses de janeiro e 
julho, quando ocorrem as 
férias e o recesso escolar.

A iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo 
visa incentivar os jovens a 
permanecerem na escola 
e concluírem seus cursos. 
“Também é uma ação de 
acolhimento dos estudan-
tes nessa retomada pre-
sencial das aulas e uma 
forma de contribuir para 
mitigar os impactos da 
pandemia de Covid-19”, 
afirma o coordenador de 
projetos do Centro Paula 
Souza Adriano Di Gregório.
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Oito UBSs da cidade estarão abertas neste 
sábado pelo ‘Saúde Agora’, das 8h às 16h

Prefeitura promove capacitação sobre captação 
de recursos para o Fumcad e o Fundo do Idoso

Prevenção ao câncer de próstata é abordada 
aos usuários do Serviço de Acolhimento Centro Escoteiros participam de trilha 

noturna no Bosque Maia na 4ª 

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(27) oito Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) estarão em fun-
cionamento pelo programa 
Saúde Agora para atender a 
população das 8h às 16h para 
consultas, exames e vacinação. 
As UBS são Jardim Paraventi, 
Continental, Jovaia, Cidade Se-
ródio, Vila Carmela, Soimco, 
Dinamarca e Normandia. 

O atendimento prestado 
divide-se entre os serviços que 
necessitam de agendamento 
prévio, como consultas médi-
cas e exames de Papanicolau, 
e os que não necessitam de 
agendamento, como vacinas de 
rotina, testes rápidos para a de-
tecção de HIV, sífilis e hepatite 

DA REDAÇÃO - Cerca de 40 pesso-
as, entre membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (CMDCA), 
do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa Idosa (CMDPI), 
da sociedade civil e funcionários 
públicos participaram nesta ter-
ça-feira (23) de uma capacitação 
sobre destinação de percentual 
do Imposto de Renda (IR) para 
o Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente (Fumcad) e 
o Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa (FMPI) no Adamastor 
Centro. A ação da Prefeitura de 
Guarulhos, em parceria com o 
CMDCA e CMDPI, contou com 
a participação do técnico da 
Receita Federal Marcos Borges 
e de Alex Cardoso, secretário-
-adjunto de Desenvolvimento e 
Assistência Social.

Cardoso destacou a relevân-
cia da iniciativa. “A palestra e 
o treinamento do técnico da 
Receita Federal buscam capa-
citar servidores, conselheiros 
e representantes da sociedade 
civil para se apropriarem do 
mecanismo de captação de re-
cursos por meio da destinação 
do Imposto de Renda (IR). É 
um evento que também ocorre 
como parte da campanha de 
arrecadação de recursos para 
esses fundos”, afirmou o gestor.

IR pode ajudar crianças e 
idosos do município

DA REDAÇÃO - Durante uma 
hora e meia, um grupo de 20 
pessoas em situação de rua as-
sistidas pelo Serviço de Acolhi-
mento Institucional (SAI) Cen-
tro participou de uma palestra 
sobre prevenção ao câncer de 

O contribuinte de Guaru-
lhos que fizer sua declaração 
de Imposto de Renda no mo-
delo completo pode destinar 
parte do valor devido ao IR, até 
o limite de 6%, ao Fumcad e ao 
FMPI no momento do preen-
chimento da declaração.

Desta forma, pode-se desti-
nar 3% do valor que se é obri-
gado a pagar aos cofres federais 
a cada um dos fundos. Assim, 
este valor poderá ser direcio-
nado para projetos, programas 
e ações voltadas para o bem-
-estar de crianças, adolescentes 
e idosos do próprio município. 
Já pessoas jurídicas e empre-
sas podem destinar até 1% do 
imposto devido. Mais informa-
ções e explicações de como fa-
zer a destinação aos fundos de 
Guarulhos podem ser conferi-
das no link https://www.youtu-
be.com/watch?v=rsnTvTublOI.

próstata nesta quarta-feira (24) 
no próprio equipamento muni-
cipal. A ação integra o Novem-
bro Azul, mês dedicado no país 
à conscientização sobre a doen-
ça junto ao público masculino.

O tema ficou a cargo da en-

C, retirada de medicamentos, 
aferição de pressão e glicemia.

Para a vacinação contra a 
covid-19 também não há ne-
cessidade de agendamento. 
Quem está com a segunda dose 
ou a dose adicional atrasada, 
ou ainda não tomou a primei-
ra dose contra a doença, pode 
aproveitar o sábado para dei-
xar o esquema vacinal em dia 
e consequentemente colaborar 
com o aumento da cobertura 
vacinal na cidade. Afinal, quan-
to maior a taxa de vacinação, 
menor a taxa de mortalidade.

O intervalo entre a primeira 
e a segunda dose da vacina Pfi-
zer para maiores de 18 anos é o 
mesmo que o da Coronavac, 21 

dias. Já o da AstraZeneca e o da 
Pfizer para adolescentes de 12 
a 17 anos é de 56 dias. É impor-
tante que todos confiram a data 
da primeira dose, anotada no 
cartão de vacinação, para cal-
cularem a data em que devem 
receber a segunda dose.

Já para receber a dose adi-
cional os maiores de 18 anos 
devem ter o esquema vacinal 
(segunda dose ou a dose úni-
ca) completo há pelo menos 
cinco meses (152 dias), inde-
pendentemente do imuni-
zante, ou há 28 dias, como é 
o caso do intervalo das doses 
para pessoas com alto grau de 
imunossupressão.

Durante todo o mês de no-
vembro, inclusive neste sába-
do, Unidades Básicas de Saúde 
terão ações de conscientização 
sobre a saúde do homem inten-
sificadas. Desta forma, quem 
chega à unidade, toda decora-
da de azul e com informativos 
sobre a saúde do homem espa-
lhados pela recepção, poderá 
assistir a palestras com os pro-
fissionais de saúde sobre a pre-
venção do câncer de próstata, 
segundo câncer mais comum 
em homens no Brasil.

FOTO: SIDNEI BARROS
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DA REDAÇÃO - O grupo Esco-
teiros do Ar Major Brigadeiro 
Newton Braga participou nesta 
quarta-feira (24) de mais uma 
edição da trilha noturna no 
Bosque Maia. Durante o per-
curso de cerca de uma hora, 
monitorado por biólogos da 
Prefeitura de Guarulhos, os 
escoteiros  aprenderam sobre  
biodiversidade, importância 
dos animais polinizadores, dis-
persores de sementes e contro-
ladores de pragas responsáveis 
pelo equilíbrio do ecossistema 
local e puderam observar a 
peculiaridade da fauna de hábi-
tos noturnos do bosque, que é 

fermeira Vanessa Lins Lima, 
formada pela Universidade de 
Guarulhos e pós-graduada em 
urgência e emergências, que 
atua em uma Instituição de 
Longa Permanência para Ido-
sos conveniada à Prefeitura.

Entre as orientações passadas 
aos acolhidos estão a importân-
cia de estar sempre em dia com 
os exames médicos, frequentar a 
UBS de referência, fazer o acom-
panhamento médico e cumprir 
sempre as prescrições dadas.

O SAI Centro é administra-
do pela Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
de forma indireta por meio da 
organização da sociedade civil 
Núcleo Batuíra.

parte dos 25% do território do 
município coberto pela Mata 
Atlântica, como morcegos e 
aranhas. 

Todo o trajeto da trilha é re-
alizado com o acompanhamen-
to de agentes da Guarda Civil 
Municipal e de técnicos da Se-
cretaria de Meio Ambiente.

A próxima trilha noturna 
acontece no dia 2 de dezembro 
(quinta-feira), às 19h. É neces-
sário se inscrever com antece-
dência por meio do telefone 
2482-1667 ou 2475-9843 ou pes-
soalmente no Centro de Educa-
ção Ambiental do Bosque Maia, 
em horário comercial.
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Clube do livro para pessoas com deficiência 
visual termina 4ª obra do ano com encontro

Associação dos Rotarianos irá ter adoção cães e gatos neste sábado

DA REDAÇÃO - Nesta quinta-fei-
ra (25) o Clube do Livro para 
pessoas com deficiência visu-
al encerrou o 4º livro de 2021 
em um encontro presencial 
realizado na Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão de 
Guarulhos. Estefânia Zonaro, 
45, de forma voluntária fez a 
leitura dos últimos dois capí-
tulos para os alunos do proje-
to. Por conta da pandemia e 
das restrições, até o momen-
to a leitura vinha sendo re-
alizada por ela em sua casa, 
gravada e enviada por áudio 
em um grupo do WhatsApp.

Para Estefânia, o traba-
lho voluntário é gratificante. 
“Todas as vezes que realizei o 
trabalho de ledora sempre foi 
gravado ou online. Esta foi a 
primeira vez presencial e a 
alegria é imensa”, disse.

O público estava mui-
to animado e ansioso para 
descobrir o final do livro da 
vez, que se chama Depois da 
Chuva tudo Mudou e que fala 
sobre uma jovem de 19 anos 

DA REDAÇÃO - O Departa-
mento de Proteção Animal 
(DPAN) de Guarulhos reali-
za neste sábado (27), das 13h 
às 16h, evento de adoção de 
cães e gatos e arrecadação 
de ração na Associação dos 
Rotarianos, na rua Soldado 
Anélio da Luz, 35, Jardim 
Ana Maria.

Desta vez, os cães idosos 
em busca de famílias serão 
Neguinho e Balboa. O even-

to também terá filhotes e 
adultos à disposição. Todos 
os animais disponíveis são 
castrados, vacinados, vermi-
fugados e microchipados. 
Para adotar é necessário ter 
a partir de 18 anos de idade, 
apresentar documento de 
identificação com foto e com-
provante de endereço.

Na última feira, realizada 
no domingo (21) no Bosque 
Maia, 18 animais (nove cães 

que se sente desanimada com 
a vida e aprende, com a ajuda 
de uma senhora, a transfor-
mar seus sentimentos ruins 
em experiências positivas. A 
autora da obra, Gislaine Nas-
cimento, que é servidora da 
Prefeitura, participou do en-
contro e pôde acompanhar de 
perto toda a expectativa. “Foi 
fantástico o mergulho que 
eles fizeram na história, o en-
tendimento, a vivência. Isso 
é ótimo para o autor, né? Eu 

consegui perceber o quanto 
as descrições que fiz no livro 
são importantes pra eles. Eles 
me disseram que conseguiam 
imaginar os personagens e 
ações quando eu descrevia as 
roupas, o que tinha na casa 
etc. Fiquei muito emocionada 
e carrego isso para o resto da 
vida”, afirmou.

É possível se inscrever no 
Clube do Livro para pessoas 
com deficiência visual por meio 
do telefone (11) 2414-3685.

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ONG Conectados inaugura sua sede 
no próximo sábado em Guarulhos
DA REDAÇÃO - No próximo sá-
bado (27), a ONG Conectados 
fará a inauguração de sua 
sede a partir das 10h na rua 
Jordano Bazana, 661- Jardim 
Adriana- Guarulhos.

A presidente da Associa-
ção, Fernanda Nogueira e 
sua equipe, convidam a to-
dos para o evento que conta-
rá com uma Ação Social (me-
dição pressão, teste diabetes, 
corte cabelo, visão, entre ou-
tros), além de brinquedos in-
fláveis para as crianças.

Durante o evento a ONG 
estará recebendo doações de 
alimentos, produtos de higie-
ne pessoal, roupas e calçados.

A Associação desenvolve 
projetos sociais com o auxí-
lio de parceiros, prestando 
atendimento pedagógico, 
psicológico, jurídico, odon-
tológico e veterinário à po-
pulação carente e em situ-
ação de vulnerabilidade de 
Guarulhos.

A ONG também oferecerá 
cursos de capacitação para o 
mercado de trabalho, dentre 
eles, curso preparatório para 
vestibular, concursos, alfa-
betização, corte de cabelo, 
culinária, desenho, música, 
teatro, esporte, entre outros.

Para 2022 há um projeto 
fe oferecer creche às crianças 
de 0 a 3 anos, além de um 
grande projeto de inclusão- 
AEE para alunos da Educa-
ção Especial.

A ONG Conectados neces-
sita urgentemente de doações 
de alimentos, para continuar 
assistindo as 300 famílias be-
neficiadas pelo projeto.

Contato pelo telefone (11) 
97985 0545 ou (11) 99123 
5705 whatsapp ou pelo email 
ongconectados2016@yahoo.
com

Associação Conectados, 
construindo uma sociedade 
mais justa, solidária, inclusi-
va e democrática.

ASSOCIAÇÃO CONECTADOS - CNPJ Nº 24.032.931/0001-30 
Email: ongconectados2016@yahoo.com Telefone: (11) 979860545
Rua Jordano Bazana, 661 – Jardim Adriana – Guarulhos – SP – cep: 07135-150 

PARTICIPEM EM PROL DE UMA SOCIEDADE

ASSOCIAÇÃO CONECTADOS - CNPJ Nº 24.032.931/0001-30 

U
MAIS JUSTA, SOLIDÁRIA, INCLUSIVA E DEMOCRÁTICA

CONVIDA A TODOS PARA SUA INAUGURAÇÃO!
TEREMOS AÇÃO SOCIAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2021 - SÁBADO
HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H

TRAGA SUA DOAÇÃO!!!
ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

ROUPAS E CALÇADOS

e nove gatos, dentre eles mui-
tos adultos) foram adotados. 
“Incentivamos a adoção de 
adultos e de idosos para que 
tenham a oportunidade de 
viverem seus últimos anos 
em família. Muitas vezes, 
animais de idade mais avan-
çada se adaptam melhor à 
rotina do tutor do que um fi-
lhote, que normalmente tem 
muito mais energia e exige 
mais tempo e atenção”, expli-
ca Juliana Kopczynski, dire-
tora do DPAN.

A cada cão e gato adotado 
o abrigo da Prefeitura abre 
vaga para acolher e tratar 
outros animais. Também é 
possível adotar pessoalmente 
na rua Santa Cruz do Descal-
vado, 420, Bonsucesso, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 13h às 16h. Conhe-
ça os animaizinhos aguardan-
do por uma adoção na página 
dpan.guarulhos.sp.gov.br.
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‘Por mim, não teria carnaval’, diz Bolsonaro; 
cidades avaliam realização da festa em 2022

DA REDAÇÃO - Apesar de se con-
trapor a medidas sanitárias 
para conter o novo coronaví-
rus, o presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quinta-feira que, 
por ele, não haveria carnaval 
em 2022. “Por mim, não teria 
carnaval. Mas tem um deta-
lhe, quem decide não sou eu. 
Segundo o STF, quem decide 
são os governadores e prefei-
tos”, afirmou Bolsonaro em en-
trevista à Rádio Sociedade da 
Bahia.

Morre o ex-presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo Luiz Elias Tâmbara
DA REDAÇÃO - O ex-presiden-
te do Tribunal de Justiça de 
São Paulo Luiz Elias Tâm-
bara morreu nesta quarta-
-feira, 24, aos 81 anos. 
O desembargador presi-
diu o tribunal no biênio 
2004/2005 e estava aposen-
tado desde julho de 2010. 
O atual presidente do TJSP, 
desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco, 
decretou três dias de luto 
oficial no Poder Judiciário 
em todo o estado em home-
nagem ao magistrado.

Em razão da pandemia, 
não haverá velório. O sepul-
tamento será nesta quinta-
-feira, 25, às 17 horas, no 
Cemitério Gethsêmani, no 
Morumbi, em São Paulo 
(Praça da Ressurreição, 1 - 
Vila Sonia).

O presidente do TJSP 
relembrou o trabalho de 

Tâmbara e prestou agrade-
cimentos em nome do Po-
der Judiciário. “Homem ex-
traordinário, que conduziu 
a unificação dos tribunais. 
Trabalho hercúleo, feito 
com muita tranquilidade 
e sensibilidade Um ser hu-
mano educado, gentil, que 
sempre tinha uma palavra 
boa e tranquilizadora. Des-
canse em paz”, lamenta.

O vice-presidente do 
TJSP, desembargador Luis 
Soares de Mello, frisa que 
a memória do desembar-
gador será mantida pelos 
membros do tribunal. “Nós 
perdemos um dos maiores 
ícones que o Tribunal de 
Justiça já teve em sua histó-
ria. Um grande presidente, 
um grande homem. Fez a 
história desse tribunal e dei-
xa na memória de todos nós 
a excelência de sua pessoa”.

A declaração do presidente 
mais uma vez distorce a deci-
são do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que deu autonomia a 
Estados e municípios para deci-
dir sobre medidas de controle 
do coronavírus A deliberação 
da Corte, contudo, nunca reti-
rou poderes do governo federal 
para lidar com a pandemia.

Como mostrou nesta quarta-
-feira o Estadão, capitais bra-
sileiras com tradição carnava-
lesca mantêm sob dúvidas a 

realização da festa em 2022 no 
momento em que a Europa já 
enfrenta uma quarta onda de co-
vid-19. Entre as grandes cidades, 
só o Rio de Janeiro confirmou o 
carnaval no ano que vem.

Em São Paulo, a decisão 
será tomada até o final do ano, 
de acordo com o secretário mu-
nicipal da Saúde, Edson Apare-
cido, a partir do cenário epide-
miológico e vacinal. O prefeito 
de Recife, João Campos (PSB), 
chegou a propor a criação de 
um comitê de prefeitos de ca-
pitais, incluindo Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo Horizonte. A 
capital mineira já anunciou 
que não vai patrocinar a festa, 
como de costume. Salvador 
ainda não confirmou o evento.

Ainda sobre pandemia, 
Bolsonaro também disse du-
rante a entrevista que a vacina 
contra covid-19 perde validade 
depois de seis meses. “Quem 
está contaminado tem imuni-
dade por muito mais tempo, 
isso está comprovado”, decla-
rou, sem respaldo científico. 

FOTO: FÁTIMA MEIRA/AE

A imunidade induzida pelas 
vacinas é duradoura e efetiva 
no contexto da pandemia, de 
acordo com especialistas. A 

proteção está sendo reforçada 
com uma terceira dose para 
todos os adultos por orienta-
ção do Ministério da Saúde.

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.

A prevenção também passa por atitudes
saudáveis. Procure atendimento médico,
pratique exercícios, evite sobrepeso e

alimente-se corretamente.
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Setor de turismo projeta encerrar ano com 
crescimento de 16%, aponta FecomercioSP
DA REDAÇÃO - A FecomercioSP 
esclareceu que a informação 
que constava no primeiro 
parágrafo da nota publicada 
anteriormente estava incor-
reta. O valor do faturamento 
do setor de turismo em 2021 
deve ser de R$ 151 bilhões, e 
não R$ 130 bilhões, confor-
me constou. Segue o texto 
corrigido.

O setor de turismo projeta 
encerrar este ano com um fa-
turamento de R$ 151 bilhões, 
valor que, se for confirmado, 
vai impor um crescimento 
de 16% sobre o ano passa-
do, segundo o Conselho de 
Turismo (CT) da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP). 
Este crescimento previsto, 
de acordo com a entidade, 

se assenta sobre a trajetória 
de recuperação iniciada em 
abril. Contudo, ainda deixa 
o desempenho do setor 22% 
inferior ao registrado no pe-
ríodo pré-pandemia.

“O setor, que foi fortemen-
te impactado pelas restrições 
da crise sanitária, enfrentou 
dois períodos distintos em 
2021. O primeiro, com a se-
gunda onda da pandemia de 
covid-19, que prejudicou ain-
da mais as atividades no pri-
meiro semestre e o segundo, 
com a retomada possibilitada 
pelo avanço da vacinação, na 
última metade do ano”, ob-
servam os técnicos da Feco-
mercioSP.

A partir de abril, segundo 
eles, as variações passaram 
a ser positivas (36%), embo-
ra seja necessário considerar 

que a base de comparação - o 
segundo trimestre de 2020 
- é bastante frágil em razão 
do contexto de restrições às 
atividades econômicas viven-
ciado no período.

De acordo com a Federa-
ção, os segmentos que regis-
traram os resultados mais 
expressivos, a partir do quar-
to mês do ano, foram os de 
transporte aéreo e serviços 
de alojamento e alimentação, 
com altas anuais de 83,9% e 
61,9%, respectivamente.

“No entanto, mais uma 
vez, a base de comparação 
explica o resultado, pois, es-
ses foram os setores que mais 
sofreram o impacto da crise 
em 2020, estando, também, 
ainda abaixo do patamar de 
abril de 2019”, explicam os 
técnicos da Fecomercio.

FOTO: ROMEO CAMPOS/AE

A demanda dos passa-
geiros aéreos, que até junho 
estava menor que 5 milhões 
de pessoas, atingiu nível su-
perior a 6 milhões em julho, 
mantendo-se no mesmo pa-
tamar nos meses seguintes. 

Agora, a perspectiva é que 
o transporte aéreo encerre 
o ano com faturamento de 
R$ 37,8 bilhões, mostrando 
avanço de 30,5%. Porém, ain-
da 36% abaixo do nível de 
2019.
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Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha 
Metropolitana e assina o cardápio 

do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom
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Coxinhas salgadas e doces

SERGINHO FREITAS - Fala galera!
Quem aqui não gosta de uma co-

xinha bem feita, com aquele recheio 
temperado no ponto certo e com aquela 
massa de batata que lembra as das nos-
sas avós?

Esta semana eu fui conhecer dois 
projetos bacanas do cozinheiro guaru-
lhense Eduardo Araújo Oliveira, mais 
conhecido como Chef Araujo.

Ele, que já comandou a cozinha da 
presidência da Rede Record de Televisão 
e se qualifi cou com os principais chefs e 
mestres da culinária, entre eles o conhe-
cido Olivier Anquier, criou aqui em Gua-
rulhos um sistema delivery chamado O 
Recanto da Coxinha.

“São mais de 50 sabores de coxinha, 
feitas com massas de batata e mandio-
ca do jeito que nossas avós faziam. A 
ideia do Recanto é produzir muito mais 
do que coxinhas. Queremos propor ex-
periencias novas com este salgado tão 
amado pelos brasieiros”, contou.

Por sinal galera, neste bate-papo eu 
engordei pelo menos uns 10 quilos de 
tanto que tive que comer e tirar a dúvida 
de qual era mais gostosa.

“Das tradicionais às doces, fazemos 
manualmente todas com muita quali-
dade. Só trabalhamos com produtos de 
primeira linha e por isso conseguimos 
atingir estes sabores diferenciados”, con-
cluiu Araujo.

Eu amei a coxinha tradicional de 
frango, mas as de bacalhau e a de carne 
seca, de verdade, são espetaculares!

Outra “novidade” que me chamou a 

atenção, mesmo eu não curtindo doces, 
foram as coxinhas de Romeu e Juleita e 
a de brigadeiro. Para um ogro que não 
curte nada muito doce, elas desceram de 
boa!

“Nossos clientes começaram a pedir 
coxinhas doces. Eu torci um pouco o na-
riz, mas depois que fi z alguns testes e o 
sabor me agradou, coloquei no cardápio 
e elas estão fazendo muito sucesso”, ex-
plicou o chef.

O delivery, que atende apenas enco-
mendas com antecedência pelo what-
sapp (011) 99166-2604, é a pedida certa 
para aquela festa exclusiva e especial.

Já o segundo projeto que ele me apre-
sentou é a ação social “Natal dos Amigos”, 
que é a distribuição de cestas básicas para 
pessoas em vulnerabilidade social.

“Nosso grupo de amigos este ano pre-
tende aumentar o número de famílias 
com cestas recheadas de insumos e com 
receitas explicando passo a passo como 
uitlizar cada produto dela. Queremos que 
as pessoas consigam produzir uma ceia 
bacana e quem sabe não despertar em al-
guns o cozinheiro adormecido” brincou.

Ah! Quem puder ajudar esta ação 
tão bacana, é só entrar em contato pelo 
whatsapp que esta aí em cima, pelo e-
-mail ochefaraujo@hotmail.com ou 
pelo telefone fi xo (011) 2788-3977.

Nossa equipe já começou a se movi-
mentar para participar ativamente desta 
ação. Um abração e até semana que vem 
com mais histórias sobre a gastronomia 
e os personagens de nossa cidade no 
segmento.

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?
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HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASCLASSIFICADOS

ÁRIES: Ante as atividades ocorridas no planeta de Vênus 
você poderá vir a ter um semblante bem mais destacado 
neste momento. 

TOURO: O nosso grande Sol fará uma excelente redução 
no seu stress para que venha a alcançar alguns bons 
resultados neste momento. 

GÊMEOS: Um sentimento agressivo irá florescer dentro do 
seu coração. Reverta toda essa situação agindo com paci-
ência, o Fogo ajudará você a enxergar melhor o futuro.

CÂNCER: A sua felicidade contribuirá bastante para você 
melhorar sua qualidade de vida, e alimentará coisas boas 
na sua mente, então procure realizar determinadas coisas.

LEÃO: Confie nas suas ideias, mas não se deixe cegar 
pelo que acredita sem antes refletir e modificar o que for 
necessário. 

VIRGEM: Com um apego desnecessário a um bem 
que não lhe serve muito agora, estará mais fraca neste 
momento. 

LIBRA: Encontrará alguns problemas durante este dia mais 
confuso para você alcançar determinados patamares. Episódios 
diferenciados irão vir a ocorrer por causa do planeta Júpiter.

ESCORPIÃO: Mantenha um pouco mais de zelo pelos 
aspectos intelectuais, dos quais exaltam melhor as suas 
habilidades. 

SAGITÁRIO: Deixe os ciúmes de lado. Do planeta Plutão 
não virá tantas energias para lhe prejudicar neste dia. O pla-
neta Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada.

CAPRICÓRNIO: Irá receber fortes energias para enfrentar 
este dia, os seus punhos tendem a ficar com bastante 
força também. 

AQUÁRIO: Vai querer afastar coisas das quais não passam 
de informações corriqueiras, mas estas mexerão com você 
neste momento. 

PEIXES: O maior planeta lhe consentirá uma personalidade 
ambígua, amanhã não será capaz de interpretar rigorosamente 
o que está sucedendo. Aproveite mais da sua indiscrição.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Bairro pau-
listano do
Templo de
Salomão

Alterna-
tiva

artística à
pichação

Setor da
Economia
ligado ao
campo

Quer
bem a

(alguém)

Cada
entrada 
em um

dicionário

Atração do
período
eleitoral 

na TV

Animal
como a
Minnie

Lazer
comum na
zona rural

Técnica 
necessária
a palestran-

tes (pl.)
São orna-
das por ca- 
lotas, em

carros
Edgar

Allan (?),
contista
dos EUA

Boca de
(?), calça
da moda

hippie

O pH
menor
que 7

(Quím.)
"Sala de
arquivos"

da era
digital

Série da 
HBO (sigla)

Código
(abrev.)

Transação
bancária 

Zombaria;
zoeira

(?) José,
narrador 
Tipo de
canoa 

Madame
(?), bruxa

Urso, 
em inglês

Fibra de
roupas

Baralho de
adivinhação

Capaz;
habilitada
Aparen-
tados

Sobre, em
francês

Por (?) de:
oculto por

Passar
(o café)

Documento
do INSS

Instância
psíquica
Carataí
(peixe)

Mau háli-
to (gir.)

O ângulo de
90 graus

Táxi, em
inglês

Prato considerado
Patrimônio Imaterial

de
Alagoas

Robusta

Claro, em
inglês
Autor

(abrev.)

Núcleo, em inglês

Excesso de
peso (no 

caminhão)

Recinto do IML em
que médicos-legistas
lidam com cadáveres

De, em
inglês

Cano, em
inglês

CUSG
SOBRECARGA

PARRUDAAR
CLEARBAFO

ASURMIN
DTDEBATE

VERBETEEGO

NACOARC
PESCARAMI

CAPTATEO
ORATORIAS

OFTOGTR
PIPEACIDO

SINOTROÇA
BASEDEDADOS

2/of. 3/cab — got — sur. 4/bear — core — pipe. 5/clear. 7/grafite — mestiço — parruda.

Relax

Saúde

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

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Aluga-se

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
TOLEDO - MG 
Sítio 5 Alqueires, Lago, 
Vista Panorâmica, próx. 
asfalto, luz., R$ 500 Mil 
50% facilitado. Rod. F. Dias 
115 km. SP. F.: 9.6215-6802

EMPREGOS

Precisa-se

INSTALADOR  
DE SOM 
e Insul-filme. Praça 
08, Guarulhos. F.: (11) 
9.4794-2611 Whats.
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.

APTO. 93MTS² 
Helbor Patteo Bosque 
Maia, 3 dorms., varando 
gourmet, lazer completo, 
R$ 3.500 + cond. IPTU. 
Fone: (11) 9.8310-0460
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.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco

ANUNCIE 
AQUI 

99515 - 4470
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