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Nosso intuito é unificar as instituições, integrar os 
serviços e otimizar os recursos”, Andressa Lima 
José, coordenadora geral do Samu Guarulhos
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Samu, Bombeiros e 
polícias passam a atuar 

de forma integrada
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Dicas de como 
encerrar o dia de 

ecoturismo em Brotas
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Ex-presidente que está preso desde 2018 em Curitiba poderá ir para o regime semiaberto; decisão unânime 
de ministros diminuiu pena de 12 anos para 8 anos e 10 meses no caso do tríplex do Guarujá

STJ reduz pena, e Lula pode 
sair da cadeia ainda neste ano

Pág. 4
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Força-tarefa tapa quase 
2 mil buracos em 
apenas uma semana
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‘Blitz da Lei Seca’ já fiscalizou mais de 3,3 
mil motoristas na cidade em sete edições
Pág. 7

Licitação para aluguel de equipamentos da 
TV Câmara confirma empresa vencedora
Pág. 4

-0,79%
R$ 4,39
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FÉ - Toda a beleza da arquitetura da Catedral da Sé, na capital paulista, que encanta moradores e turistas
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Depois do julgamento de 
ontem no Superior Tribunal 
de Justiça fica mais difícil 
para o PT e a quase totali-
dade da esquerda brasileira 
sustentar que Luiz Inácio Lula 
da Silva é preso político. Mas 
pode escrever: isso vai con-
tinuar acontecendo. Lula vai 
continuar sendo preso políti-
co e considerado um cidadão 
perseguido pelas elites do 
país em conluio com o go-
verno americano e alvo pre-
ferencial da CIA para todas a 
lideranças petistas, psoistas, 
pcdobeistas e outros istas. E 
duvido que surja entre essas 
lideranças alguém capaz de 
abaixar a cabeça e aceitar a 
decisão de um juiz federal de 
primeira instância de Curiti-
ba; três desembargadores 
da Justiça Federal de Porto 
Alegre; e, finalmente, quatro 
ministros do Superior Tribunal 
de Justiça que opera na ca-
pital federal. Nenhum deles, 
não só políticos que gostam 
de ser chamados de progres-
sistas, mas também intelectu-
ais nas academias, a maioria 
dos professores nas universi-
dades, artistas da TV Globo, 
cantores da Bahia, etc, etc...

Por quê? Simplesmente 
porque assim sendo, ou seja, 
aceitando as sentenças for-
muladas pelos magistrados, 
Lula poderá ser chamado de 
corrupto, lavador de dinheiro, 
ou como prefere o professor 
historiador da rádio Jovem 
Pan, “ladrão”. Para um ex-
-presidente da República, 
catalizador de multidões por 
este país afora, tido como 

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Deus no Nordeste e “nosso 
guia” para a elite progressis-
ta do centro sul, essa palavra, 
corrupto, ou simplesmente 
criminoso, não pode colar 
nunca.

Dizem que ideologia é 
como religião. Melhor ainda, 
é como seita. Acreditar que 
Lula é um exemplo de ser 
humano é um dogma. Lula 
nunca será um indivíduo de-
sonesto pra quem se defi-
ne como “de esquerda”. Ou 
“progressista”.

 
O resultado
O Superior Tribunal de 

Justiça confirmou os crimes 
do ex-presidente da Repú-
blica. Corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Não 
atendeu as reivindicações da 
defesa que falava em “julga-
mento injusto” tentava anular 
o processo, lutou pela impug-
nação do juiz de Curitiba que 
virou ministro do governo e 
usou dezenas de outros ar-
gumentos.  Nada disso co-
lou. Mas o STJ maneirou nas 
penas. Foram reduzidos três 
anos e oito meses daquelas 
aplicadas pelo Tribunal de 
Porto Alegre. Eram de doze 
anos e um mês. Agora, so-
madas as duas condenações 
são oito anos e dez meses. E 
cumprido um sexto da pena, 
o encarcerado pode ir para 
um sistema de albergue ou 
penitenciária agrícola. Isso 
não vai acontecer. Imaginem 
um ex-presidente preso num 
sistema correcional?

Lula deve ir pra casa em 
setembro.

turno, mesmo tendo sofrido ataques que 
considerou pessoais. De qualquer manei-
ra, nos bastidores da política já se dá como 
certa sua participação na disputa pelo co-
mando da Casa Branca guarulhense no ano 
que vem. Tanto que durante a entrevista 
declarou que está preparada para atuar na 
administração pública, pois tem bastante 
experiência na privada: “Graças ao Eli tenho 
portas abertas em todas as esferas de go-
verno”, destacando sua participação fervo-
rosa na última campanha de Doria (PSDB) 
para governador de São Paulo. Sobre seu 
relacionamento com o atual prefeito Guti 
(PSB), Fran garante que não tem nenhum 
problema pessoal com ele, somente estão 
em palanques opostos. Para ela, uma das 
principais falhas do atual governo municipal 
é a constante troca de membros do secreta-
riado: “você precisa ter em sua equipe pes-
soas capazes na gestão, mas o viés político 
é essencial. Isso não é fácil de arrumar, mas 
para o atendimento ser completo precisa ter 
essa fusão. Por isso não está dando certo. O 
prefeito Guti demorou muito para escolher 
sua equipe, agora só lhe resta reconhecer 
os erros e agir”, disparou. A provável can-
didata ainda afirmou que a área da Saúde 
é outro ponto falho no atual governo. Por 
fim, Fran Corrêa se diz injustiçada no último 
pleito municipal, já que ao lado do marido 
sofreu com o excesso de divulgação nega-
tiva do caso Rodoanel, onde o governo do 
estado quis desapropriar uma área de sua 
família por um valor de 5 a 10 vezes menor, 
segundo ela: “Na época não tínhamos uma 
equipe tão forte nas redes socias, então não 
conseguimos propagar a nossa versão”. 
Perguntada se o processo relativo ao Rodo-
anel havia terminado, Fran Corrêa afirmou 
que ele é interminável, pois as partes estão 
muito distantes de um acordo.

Exclusivo
Dando continuidade a série de entrevis-

tas realizadas no programa Espalha Fatos 
da TV Guarulhos com os prefeituráveis de 
2020, a coluna de hoje traz a esposa do 
deputado federal Eli Corrêa Filho, a empre-
sária Fran Corrêa, que apesar de não ter 
confirmado sua participação na disputa do 
próximo pleito municipal, deixou escapar 
que “até seria a primeira mulher eleita pre-
feita de Guarulhos”, ou seja, como dizem no 
popular: se o cavalo passar arreado...

Fran Corrêa
Acostumada com o ambiente partidário, 

uma vez que Assis de Almeida foi candidato 
a vários cargos públicos no passado (sem 
ter sido eleito), a também empresária Fran 
Corrêa (DEM) acredita que herdou do pai 
dentre outras coisas a vocação e o DNA 
para a política. Apaixonada pelas causas 
sociais, nunca postulou em sua vida uma 
candidatura: “A Imprensa e o meio político 
que estão me lançando para prefeita. Ser 
candidata é uma coisa, gostar de política é 
outra”, frisa Francislene, que há 15 anos está 
casada com Eli Corrêa. Categoricamente, 
ela diz que “não se coloca como candidata 
em 2020” e que o seu candidato a prefei-
to favorito é o marido, mentor e chefe do 
grupo: “Quem decide tudo é o Eli”, garan-
tiu. Em relação a disputa de 2016, Fran Cor-
rêa considera um grande trunfo ter tirado 
o petista Elói Pietá da disputa do segundo 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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PF realiza operação contra tráfico de drogas e prende 
líder da organização criminosa em Guarulhos

Prazo para declarar Imposto 
de Renda entra em reta final

Samu, Bombeiros e polícias passam a atuar de forma 
integrada para otimizar atendimento a ocorrências

Força-tarefa tapa quase dois mil 
buracos em apenas uma semana
FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - A Polícia Fede-
ral (PF) deflagrou ontem a 
Operação Aplique, desarticu-
lando organização criminosa 
especializada no tráfico inter-
nacional de drogas e lavagem 
de dinheiro. Foi determinada 
a prisão preventiva do líder 
da organização criminosa, 
pelo crime de lavagem de di-
nheiro. Ele já está preso por 
tráfico de drogas no Centro 

LUCY TAMBORINO - A “Opera-
ção Tapa Valas” iniciada no 
último dia 15 já tapou pelo 
menos 1.780 buracos espa-
lhados pela cidade. A infor-
mação faz parte do último 
levantamento da Progresso 
e Desenvolvimento de Gua-
rulhos S. A. (Proguaru). 

A medida pretende tam-

par até julho 14 mil buracos, 
para que isso seja possível 
foram investidos de pelo me-
nos R$ 8 milhões. Atuam na 
cidade cerca de 100 pessoas, 
divididas em 14 equipes. 

A região do Continental 
deve ser a primeira a ter o 
serviço concluído, com pre-
visão até a segunda-feira 

(29), em sequência Bonsu-
cesso e Pimentas, com prazo 
até dia 4 e 29 de maio, res-
pectivamente. Já Cumbica 
deve receber o serviço a par-
tir do dia 30 de maio e se-
guir até 23 de junho. Lavras 
em sequência, do dia 24 de 
junho a 14 de julho. Ponte 
Grande em junho. Cidade 
Martins entre junho e julho. 
Por último a região de Vár-
zea do Palácio, do dia 11 ao 
dia 14 de julho.  

O prefeito também des-
tacou na ocasião que os bu-
racos onde há grande cir-
culação de veículos terão 
prioridade independente do 
cronograma. O responsável 
geral pela fiscalização da 
operação será Bruno Gersó-
simo, assessor executivo da 
presidência da Proguaru.

de Detenção Provisória de 
Guarulhos.

A Justiça Federal também 
bloqueou R$ 30 milhões do 
grupo, com base na apura-
ção da movimentação finan-
ceira da organização. São 
cumpridos, em São Paulo e 
em Campo Grande (MS), 14 
mandados de busca e apre-
ensão expedidos pela Justiça 
Federal de São Paulo.

DA REDAÇÃO - O Samu 192 Gua-
rulhos é o mais novo serviço a 
atuar no Centro de Inteligência 
Integrada de Guarulhos (CIIG), 
passando, desta forma, a traba-
lhar em conjunto com a Guar-
da Civil Municipal (GCM), com 
as polícias Rodoviária Federal 
e Militar e com Corpo de Bom-
beiros, no acompanhamento 
em tempo real dos acidentes 
ocorridos na cidade, através do 
monitoramento por câmeras. A 
medida vai evitar a duplicida-
de de atendimento às vítimas 
e melhorar a assistência de ur-
gência no município.

Segundo a coordenadora 
geral do Samu Guarulhos, 
Andressa Lima José, somente 
neste ano 212 vezes sua equi-
pe chegou ao local da ocor-
rência e a vítima já havia sido 
removida por outros serviços 
como Corpo de Bombeiros, 
a Polícia Militar ou a GCM. 
“Nosso intuito é unificar as 
instituições, integrar os ser-
viços e otimizar os recursos, 
o que vai refletir na melhoria 

MAYARA NASCIMENTO - Os bra-
sileiros têm até a próxima 
terça-feira (30) para realiza-
rem a declaração de Imposto 
de Renda (IR), caso se enqua-
drem nos critérios estabeleci-
dos. Quem não declarar deve 
arcar com uma multa de no 
mínimo R$ 165,63, que é cal-
culada com base nos rendi-
mentos.

Precisa declarar o IR aque-
le que teve obteve ganhos su-
periores a R$ 28.559,70 em 
2018, ou então rendimentos 
não-tributáveis, como heran-
ças e seguro saúde por exem-
plo, superiores a R$ 40 mil. 

O produtor rural precisa 
declarar caso sua renda bru-
ta anual seja superior a R$ 
142.798,50. Aqueles que in-
vestiram na bolsa de valores 
ou então que a soma de bens 
ultrapasse R$ 300 mil tam-
bém são obrigados a fazer a 
declaração.

Quem não atinge os valo-do atendimento às ocorrên-
cias na cidade”, explicou.

Neste primeiro momento, 
o serviço integrado funcionará 
das 7h às 19h. Munido de um 
rádio comunicador, o profissio-
nal do Samu que ficará duran-
te esse período acompanhando 
tudo o que acontece nas ruas 
da cidade, no Centro de Inteli-
gência Integrada, passará infor-
mações em tempo real para a 
equipe da base central do ser-
viço 192 (Itapegica), unidade 
que recebe todos os chamados 
telefônicos e que também co-
municará o CIIG sempre que 

disparar ambulância para aten-
der uma ocorrência.

Dessa forma, ainda que 
as centrais telefônicas 192 
(Samu), 193 (Bombeiros) e 
190 (Polícia Militar) sejam 
acionadas ao mesmo tempo 
pela população para o atendi-
mento da mesma ocorrência, 
a integração dos serviços evi-
tará que todos eles se deslo-
quem desnecessariamente até 
o local. Além disso, o trabalho 
conjunto permitirá uma assis-
tência mais qualificada, com 
o envio do recurso mais indi-
cado para cada caso.

res não é obrigado a fazer o 
IR, mesmo que tenha decla-
rado em anos anteriores.

As pessoas também de-
vem se atentar ao tipo de re-
tificação, que pode ser com-
pleta ou então simplificada, 
onde a Receita Federal ofe-
rece 20% de desconto, porém 
as despesas não são abatidas.

“Todos devem ter muita 
atenção no preenchimento 
da declaração, pois qualquer 
valor colocado no campo 
errado pode dar problema”, 
comentou Camila Severo 
Facundo, presidente da As-
sociação das Empresas Con-
tábeis de Guarulhos (AECG). 

A AECG representa os 
principais escritórios de con-
tabilidade da cidade, e possui 
mais de 40 estabelecimentos 
cadastrados que fornecem o 
serviço de preenchimento da 
declaração. A lista comple-
ta pode ser acessada no site 
www.aecg.com.br.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Grupo Rio Brasil vence pregão para fornecer 
equipamentos para volta da TV Câmara

STJ forma maioria para reduzir pena de Lula no caso do tríplex
FOTO: HÉLVIO ROMERO

FOTO: NICO RODRIGUES

DA REDAÇÃO - A Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) formou 
maioria ontem para redu-
zir a pena do ex-presidente 
da República Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) no caso 
do tríplex do Guarujá para 
8 anos, 10 meses e 20 dias 
de reclusão. O Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) havia condenado o 
petista a 12 anos e um mês 
de prisão no mesmo caso.

“Não estou julgando histó-
rias pessoais, pessoas que ti-
veram em diversas situações 
condutas sérias, estou julgan-
do apenas se houve a prática 

ONG MI&AU REALIZA 
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 
COM PREÇOS REDUZIDOS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU
Entre em contato

Fone 2405-3877 /     97456-4664
www.projetomiau.org.br

O Projeto Mi&Au realiza campanha de incentivo de 
controle populacional de cães e gatos através de 
castração com preços reduzidos para toda a popula-
ção. A casa realiza o serviço há oito anos e possui selo 
ambiental, aprovação da prefeitura e reconhecimento 
internacional.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e 
levados de volta pra casa em segurança. Quem tiver 
interesse no serviço e morar fora da cidade, precisa 
realizar o transporte do animal por conta própria. Já 
foram castrados e 
doados mais de 10.000 
animais .
Para participar do 
projeto basta se inscre-
ver pelo site da ONG 
www.projetomiau.org.br 
ou então entrar em 
contato pelo número 
(11) 2405-3877. 

Texto: Mayara Nascimento

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

LUCY TAMBORINO - A empre-
sa Grupo Rio Brasil venceu, 
com lance anual de R$ 374,7 
mil, o pregão que pretende 
contratar os serviços de loca-
ção de equipamentos de na-
tureza técnica para a Direto-
ria de Comunicação, Rádio e 
TV da Câmara Municipal. A 
medida foi anunciada ontem 
durante continuidades dos 
trabalhos na Casa de Leis. 

A empresa apresentou a 
certidão emitida pela Fazen-
da Municipal que compro-
vou a regularização de débi-
tos tributários referente ao 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 
O documento anterior estava 
com o prazo vencido.

Apesar disso, recursos po-

Sessão
Depois do feriadão da Semana Santa, os vereadores retornaram às sessões ontem. 

Durante os trabalhos, eles votaram seis itens pautados na Ordem do Dia. Nenhum item 
foi deliberado no Grande Expediente, isso porque o primeiro requerimento que solicita-
va informações referentes ao acesso construído na avenida Paulo Faccini gerou discus-
sões entre os parlamentares. Alguns deles cobram esclarecimentos sobre o estudo para 
realização da intervenção. 

A sessão também contou com discurso da senadora Griselda Lobo, da Colômbia. 
Ex-guerrilheira, ela busca criar uma rede de parlamentares para lutar por temas como 
direitos humanos e de livre expressão. “Nós mulheres não estamos dispostas de parir 
nenhum filho para a guerra”, destacou.

dem ser apresentados até a 
próxima sexta-feira (26). A TV 
Câmara está fora do ar desde 
julho do ano passado. Três em-
presas participaram do pregão 
para locação de equipamento: 
Target Produções, Grupo Rio 
Brasil e Seegma, com lances 
anuais de R$ 374 mil, aproxi-

mados R$ 374,7 mil e R$ 375 
mil, respectivamente.

A Target Produções, que 
ofertou o menor lance, foi 
considerada inapta, pois um 
dos documentos não apre-
sentados poderia ter sido 
emitido pelo Fácil conforme 
a Casa de Leis constatou.

imputada pelo Ministério Pú-
blico”, disse o presidente do 
colegiado, Reynaldo Soares 

da Fonseca, que deu o tercei-
ro voto a favor da redução da 
pena do petista.

A redução da pena pode 
abrir caminho para Lula mi-
grar até outubro ao regime 
semiaberto, aponta o crimi-
nalista Daniel Bialski. Des-
de abril do ano passado, o 
ex-presidente está preso na 
superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba. O ex-
-presidente, no entanto, res-
ponde a outros processos e já 
foi condenado em outro caso, 
o do sítio de Atibaia, em pri-
meira instância. 

Em janeiro deste ano, a 
juíza Gabriela Hardt conde-
nou Lula a 12 anos e 11 me-
ses por corrupção e lavagem 
de dinheiro no processo da 

Lava Jato que apura se o ex-
-presidente recebeu propina 
por meio da reforma do sí-
tio. A segunda instância (no 
caso, o TRF-4) ainda não jul-
gou o petista no caso do sítio. 

O atual entendimento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) permite a execução 
antecipada da pena após 
condenação em segunda 
instância, mas o tribunal 
ainda não julgou o mérito 
de três ações sobre o tema. 
Esse julgamento estava mar-
cado originalmente para 10 
de abril, mas foi adiado e 
não há previsão de quando 
será retomado.
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Em sete edições, Blitz da Lei Seca fiscaliza 3.373 motoristas em Guarulhos
DA REDAÇÃO - Em sete edições, 
a Blitz Integrada da Lei Seca 
“Tolerância Zero” já atingiu 
números que superaram to-
das as expectativas iniciais 
em Guarulhos. Ao todo, 3.373 
motoristas foram fiscalizados, 

com 267 autuações por alco-
olemia, 17 flagrantes crimi-
nais, 68 CNH recolhidas, 44 
veículos recolhidos ao pátio, 
240 exames toxicológicos re-
alizados, além da distribuição 
de 520 kits educativos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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      O Departamento de Extensão e o curso 
de Pedagogia da Universidade Univeritas/
UNG realizaram, no dia 11 de abril, em 
parceria com a clínica escola Giz na Lousa, 
a primeira edição do projeto Ser Leitor, 
iniciativa do Grupo Ser Educacional que visa 
estimular o hábito da leitura. Ao total, 20 
crianças e jovens com Autismo e Síndrome de 
Down estiveram no zoológico de Guarulhos 
com o objetivo de conhecer os animais do 
local, realizar oficinas de leitura, contação 
de histórias, brincadeiras e um delicioso 
piquenique, além da doação de livros. A 
leitura é um dos meios mais importantes 
para adquirir conhecimento, desenvolvimento 
intelectual e, acima de tudo, contribui para o 
entendimento de diversos assuntos e o bom 
funcionamento do cérebro.

      A Prefeitura de Guarulhos realiza nesta 
sexta-feira (26), das 8h às 18h, no Teatro 
Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734),  o 
1º Seminário de Segurança Viária - Educação 
para o Trânsito. As inscrições são abertas e 
gratuitas, podendo ser feitas até o próximo 
dia 12, pelo link: https://goo.gl/1nWU7a. A 
idealização do evento é da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana (STMU). 
No seminário serão abordados dois temas 
específicos: educação para o trânsito nas 
escolas, visando respeito mútuo e obediência 
às leis de trânsito, e a realização de campanhas 
educativas para os demais públicos para 
um trânsito mais seguro, através de ações 
integradas que visem a redução do número de 
acidentes, principalmente dos que apresentam 
alto índice de mortalidade. 

ANOTE

Organizar a vida, estabelecer 
estratégias, metas, ações, 
recursos é de extrema importância

Jogo de baralho 
e o sucesso

Há anos a humanidade se dis-
trai com os jogos de cartas. Há in-
dícios de que as cartas de baralho 
surgiram na China, por volta do 
século X a.c. O baralho criado anti-
gamente, foi recebendo alterações 
até chegar ao popular baralho que 
conhecemos e, ainda hoje, existem 
variações diversas.

É difícil mensurar a quantidade 
de jogos de baralho que existem no 

mundo, mas existe uma coleção de 
livros, “Os Melhores Jogos do Mun-
do”, que tem um volume destina-
do a falar sobre os jogos de carta, e 
apresenta 128 opções de jogos. 

Mas um jogo em especial, cha-
mado Cacheta ou Pif, que resu-
midamente, tem como o objetivo 
acabar com suas cartas da mão 
descartando ou não a última carta, 
fazendo trincas e/ou sequências, 
era comum ser utilizado por meus 
atletas quando da minha passagem 
pela A.D. Wimpro (time de futsal 
de Guarulhos) como forma de pas-
sar o tempo, tanto em viagens como 
nos horários vagos nos hotéis. 

Estrategicamente, vários mo-
mentos do jogo consistem, em es-
tarmos atentos e termos a sensibi-
lidade de perceber e decidir entre 
continuar agrupando cartas a espe-
ra de uma terceira para completar 
as trincas ou sequencias, ou então 
mudar radicalmente a perspectiva 
e através de uma troca de carta op-
tar por uma nova espera tanto de 
trincas ou sequencias.

A relação deste simples passa-
tempo que faço com nossas atitudes 
diárias e a maneira como nos pro-
jetamos quanto a objetivos, metas 
e ação. Acredito estar intimamente 
relacionada com nossa capacidade 
de finalizar o jogo da vida, por ve-
zes recebemos algumas opções de 
trabalho, relacionamento, proje-
tos... (cartas), analisamos e estabe-
lecemos objetivos, metas e ações. 
Por vezes precisamos trocar alguns 
caminhos (cartas) para alinharmos 
um pouco mais as oportunidades 
que nos foram dadas (cartas) com 
nossas expectativas e estratégias. 
No entanto, em meus 20 anos tra-
balhando com esporte e atendendo 
pessoas, vejo a imensa dificuldade 
que algumas pessoas têm em en-
cerrar o planejado (jogo), passam a 
vida “fazendo Parzinhos” (fazendo 
um paralelo ao jogo) sem nunca ar-
riscar, insistir e lutar pensando na 
vitória, no merecimento, na gloria 
de concluir um projeto (ganhar o 
jogo). 

Organizar a vida, estabelecer 
estratégias, metas, ações, recursos 
é de extrema importância para o 
sucesso, no entanto, se permitir ter 
as vitorias, fruto de todo esse em-
penho e estar conectado com a fi-
nalização do projeto que se propôs 
a realizar e um grande passo para 
realmente alcança-lo.

PONTO
DE VISTA

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, cortinas, 
cadeiras, estofados, colchões, 

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.
Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

Lavagem

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 20,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFOUR 
– R$ 185.000 (VAGO) – 

REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – VILA ROSALIA – 
R$ 290.000 - (VAGO) –

 REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 2 
VAGAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA – R$ 255.000 (VAGO) 

– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 1 

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
ALAZER, PORT 24 HORAS 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut
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CEI do Aeroporto recebe autoridades Simulado de acidente aéreo em área urbana 
mobiliza mais de 400 pessoas em Guarulhos

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

LUCY TAMBORINO - A Comis-
são Especial de Inquérito 
(CEI) que investiga possíveis 
práticas irregulares no GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, recebeu ontem Ale-
xandre Kise, ex- secretário 
do Meio Ambiente e o atual 
Abdo Mazloum.

Na ocasião Kise afirmou 
que à época do seu mandato 
tramitou um processo mo-
vido pelo Ministério Publi-
co Estadual (MPE) contra as 
empresas áreas para recupe-
ração ambiental. “A própria 
Câmara Ambiental como 
base na Política Nacional do 
Meio Ambiente entendeu que 
é dever daqueles que poluem 
compensar pelos danos que 
causaram ou que vierem a 
causar”, disse. De acordo com 
o ex-secretário atualmente o 
processo tramita no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

O ex-secretário também 
mencionou que por meio dos 
seus anuários a própria Agên-

DA REDAÇÃO - Cerca de 400 
agentes de segurança e saúde 
participaram do I Simulado 
de Acidente Aéreo em Área 
Urbana em Guarulhos, reali-
zado pela Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção de Defesa 
Civil (Compdec) ontem, no 
Centro de Treinamento Work 
Fire (Vila Nova Bonsucesso). 
As equipes simularam a que-
da da aeronave Boeing 737, 
com objetivo de aprimorar 
as habilidades das equipes e 
preparar a cidade para even-
tuais emergências. 

A atividade proporcionou 
o treinamento do controle 
de incêndio causado pelo 
acidente, resgate de cerca de 
90 passageiros e moradores, 
além da eliminação de riscos 
na área atingida pelo fogo. As 
vítimas passaram por uma 
triagem e foram dirigidas 
aos hospitais da cidade em 

ambulâncias e no helicóptero 
Pelicano da Polícia Civil. 

Para dar um tom mais 
próximo da realidade, as ví-
timas foram maquiadas com 
diversos tipos de ferimentos. 
O coordenador médico do 
Samu, Helder Kogawa, co-
mentou o cenário realístico 

do treinamento. “As lesões 
realmente simulam as pos-
sibilidades de um acidente 
real, sem contar que real-
mente usamos os recursos e 
materiais necessários para o 
socorro completo. Nossa ex-
pectativa é muito boa”, afir-
mou.

cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) admite existir uma 
poluição considerável mesmo 
com a tecnologia avançada 
das aeronaves.  

Em resposta as informa-
ções apresentadas, o verea-
dor João Dárcio (Podemos), 
que preside a CEI, afirmou 
que pediu para os técnicos da 
comissão levantarem o pro-
cesso. “Nosso papel é juntar 
informações dando elemen-
tos tanto para justiça, quanto 
para administração pública 
tomar as devidas providên-
cias. Está claro o dano cau-
sado pelo aeroporto a nossa 
cidade”, argumentou. 

Ainda dentro do prazo, a 
comissão também aguarda 
receber cópias do Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) fir-
mado entre a GRU Airport e 
a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb), 
que regulamenta questões am-
bientais, além da minuta do 
contrato com as empresas que 
se estabelecem no aeroporto. 



ÁRIES: Algumas dificuldades serão combatidas com 
mais eficiência durante parte do seu dia, aproveite cada 
momento que você tiver para evoluir neste sentido. 

TOURO: Você tende a ser surpreendido neste dia por 
coisas boas e que julgava impossíveis de acontecer neste 
momento da sua vida. 

GÊMEOS: Passará bem a maior parte do dia se souber se 
comunicar melhor com aqueles que estão ao seu lado. 
Busque esta constante de comunicação na sua vida.

CÂNCER: Você verá que todo o amor do mundo estará 
dentro do seu coração com um pouco mais de energia 
neste momento de grandes emoções.

LEÃO: Se sucumbir aos anseios do poder poderá fazer 
algo muito depreciativo para todos que estão ao seu 
lado, isso só sobrecarregará o seu relacionamento. 

VIRGEM: O sentimento maior de organização fará você 
afastar algumas pessoas que você gosta muito. Se não 
aliviar essa mágoa pode piorar e gerar problemas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

GAR
LYGIAPAPE
OIBRVC
BARILOCHE
UCDTVAI

BLEFEABNT
ONMEDUSA

AVOSCORE
EIVAAID

ARENAACRE
MODISMOS
EROAUP
LAOLIAME

CHIMPANZES
ORESATA

No
mesmo
lugar
(lat.)

O projeto
de lei aco- 
lhido no

Legislativo

Freguesia
do (?),

bairro de
São Paulo

Gesto que
pode

equivaler
ao "Ei!"

Renée de
Vielmond,

atriz
brasileira

(?) Donner:
criou

vinhetas
na Globo

Cidade
argentina 

de estações
de esqui
Ulisses
Costa,
locutor

esportivo

Abreviatura
para "TV
 Digital"

(?) negro,
região de
intensa 

gravitação

Simulação
comum no
truco e no

pôquer
"Nem tudo
que reluz
(?) ouro"

(dito)
Imposto 

sobre o Va-
lor Agrega-
do (sigla)

Sucesso
comercial

de um
produto

(?) France,
companhia
aérea do
Concorde

Medica-
mento do
coquetel
antiaids

Faça
preces

Satélite
(abrev.)

Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Primata
que se

reconhece 
no espelho

(pl.)

Pintora e
escultura 
neocon-
cretista, 

completa-
ria 90

anos em
2017

Antigo nome da
hemácia (Citol.)
Raça de gado do

norte da Índia

Itens lançados no
controle financeiro
Efeito do aumento 

da pressão craniana

Órgão de
normas
técnicas
Que nojo!

A preta
simboliza 
o luto (BR)

Segue

Uma das
Górgonas
Grupo de
sintomas

Band-(?),
tipo de
curativo
Abranda

Azedo
Parte infe-
rior do sa-
pato (pl.)

Formato
do sifão
Pedra ci- 
catrizante

Mimam o
netinho
Estádio

moderno

União;
ligação

Osvaldo
Aranha:
articulou
a criação
de Israel
na ONU

3/aid — air — avc — gir. 4/hans. 6/ibidem. 9/lygia pape.

LIBRA: O que está para acontecer neste dia é que o 
diálogo tende a lhe favorecer mais do que o habitual 
durante este período de crescimento. 

ESCORPIÃO: Caso você venha a demonstrar uma grande 
vontade de ficar com alguém, poderá ser interpretado 
mal. 

SAGITÁRIO: Seja uma pessoa muito mais feliz para que 
os problemas não tenham lugar na sua vida durante este 
período. 

CAPRICÓRNIO: O que fará com que a sua personali-
dade fique mais fraca neste momento será a Lua neste 
momento. 

AQUÁRIO: Você tende a ser uma pessoa muito mais 
impulsiva neste momento, tudo depende da força de 
vontade para mudar as coisas ao seu lado. .

PEIXES: Na intenção de fazer aquilo que você acredita 
poderá prejudicar bastante os seus ideais neste dia mais 
complexo. 
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DA REDAÇÃO - Inaugurada no 
dia 5 de abril, a exposição 
‘Tarsila Popular’, com cura-
doria de Adriano Pedrosa e 
Fernando Oliva, espera re-
ceber 250 mil visitas até seu 
último dia, 28 de julho. No 
catálogo, estão 92 obras da 
expoente da primeira fase 
do modernismo brasileiro, 
entre pinturas e desenhos. A 
mostra integra o ciclo “Histó-
rias das mulheres, histórias 
feministas”, eixo temático 
que guia a programação da 
instituição em 2019.

Obras icônicas como Aba-
poru (1928), Antropofagia 
(1929) e Operários (1955) 
fazem parte da mostra, que 
conta ainda com obras como 
A Negra (1923) e Autorre-
trato com Vestido Laranja 
(1921). Os setores da expo-
sição trazem retratos de nus, 
viagens, manifestações reli-
giosas e pinturas populares, 
que representam o povo bra-
sileiro sem uma visão otimis-
ta sobre o País.

Para contextualizar a 
obra, uma série de historia-
dores e pensadores contem-

Masp espera 250 mil visitas até o fim 
da exposição de Tarsila do Amaral

HORÓSCOPO

porâneos foram convidados 
pelo museu para analisar as 
pinturas de Tarsila. Juntos, 
produziram cerca de 40 tex-
tos que integram o catálogo 
da exposição e estão à mos-
tra nas paredes do museu.

Antes de voltar ao Brasil, 
a obra de Tarsila percorreu 
museus importantes em Chi-
cago e Nova York. Muitos 
dos quadros expostos, como 
Abaporu e Pescador (1925), 
estão no País apenas de pas-
sagem.

Desde a abertura da ex-
posição, 26 mil pessoas visi-
taram o museu. Dessas, 28% 
entraram gratuitamente -- o 
benefício é concedido a me-
nores de 11 anos, membros 
do programa ‘Amigo Masp’, 
todos os dias, e para toda a 
população, às terças-feiras. 
Simultaneamente, o Masp 
promove a exposição Lina 
Bo Bardi: Habitat, sobre a 
arquiteta ítalo-brasileira que 
projetou, entre outros, o edi-
fício que abriga o Masp.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO
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IMÓVEIS

CURSOSSERVIÇOSNEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Aluga-se

Vende-se

Sítio e Chácaras

Oportunidade Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br
ADMITE 
Auxiliar de Escritório 
c/conhecimento em 
atendimento ao cliente 
e faturamento. Residir 
próximo Vila Galvão - 
Guarulhos. Curriculum para 
dmpabril@gmail.com.

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

CASA V. FÁTIMA 
3dorms. + 3 cômodos, 
terreno 10 x 30, gar. p/ 
3 autos R$ 320 Mil F.: 
98919-5686
APTO. CECAP 
Reformado 3 dorms.,  R$ 
230 Mil, Aceito Financ. F.: 
98919-5686

CAMBUI MG 20.000MTS² 
plaino, agua corrente, 
80 Mil . 1.000mts² casa 
simples só 45 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - 
V. Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 2455-
1002  --
QUARTO NO CENTRO 
Valor R$ 500,00 . F.: 99526-
0903 whats.

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA REDAÇÃO

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

T

Gastronomia

oda 6ªFeiraToda 6ªFeira

DA REDAÇÃO - Brotas é sempre 
uma nova emoção. Afinal, re-
úne o maior número de ativi-
dades de turismo de aventu-
ra do Brasil. Para fechar um 
dia inteiro de experiências 
na natureza, nada melhor 
que acompanhar o pôr do 
sol.  Como as cuestas, de re-
levo assimétrico, dominam 
o município, não é de qual-
quer ponto que é possível 
ver o astro-rei se ocultando 
no horizonte. Até por isso é 
uma atividade pouco difun-
dida entre os turistas. Mas 
há, sim, lugares para essa 
contemplação. Na área rural, 
são dois: Ecoparque Poção 
que, inclusive tem dois mi-
rantes e drink para celebrar 
o momento, e Represa do 
Patrimônio, para quem está 
embarcado, ao lado da mar-
gem oposta à vila. Na área ur-
bana, mais dois: Bar do Gui, 
que tem happy hour para a 
ocasião, e na via púbica nas 

Brotas: saiba onde acompanhar o pôr do sol para 
fechar o dia de ecoturismo

proximidades do ginásio de 
esportes Brotão. 

Há vários meios de hospe-
dagem com vista privilegiada 
para o oeste, em que os hós-
pedes podem acompanhar 
o pôr do sol, como o Hotel 
Fazenda Jacaúna e a Pousada 
Primavera da Serra. Na área 
rural, quem estiver passando 
o dia no Ecoparque Cassoro-
va pode aproveitar o final-
zinho do horário de funcio-
namento do espaço para se 
posicionar no mirante mais a 
oeste da propriedade para ver 
o sol começando a se aproxi-
mar do horizonte. De outros 
pontos turísticos de Brotas, 
como o Recanto das Cachoei-
ras, apesar de não ter vista do 
pôr do sol, é possível acompa-
nhar a trajetória do astro-rei 
até ele sumir atrás da serra, 
geralmente deixando o céu 
com lindas nuances de cores.  

O outono, por ser um es-
tação de transição, geralmen-

te com dias ensolarados e 
temperaturas amenas, reúne 
as condições ideais para as 
atividades que exigem maior 
esforço físico, como um 
trekking mais longo, para 
fotografar a natureza e con-
templar o pôr do sol. Brotas 
se consagrou como capital 
do turismo de aventura, mas 
há muito o que fazer no mu-
nicípio sem entrar na água, 
como arvorismo, tirolesa, 
queda livre, off road, ciclis-
mo e cavalgada. 

As trilhas, muitas das 
quais levam a cachoeiras, 
possibilitam contemplar pai-
sagens incríveis, com encos-
tas cobertas de mata atlântica 
e pedras de arenito que aflo-
ram em meio à vegetação de 
cerrado. O Rio Jacaré-Pepira, 
um dos mais limpos do Es-
tado de São Paulo, onde se é 
realizado o rafting e o boia-
-cross, entre outras atividades 
de turismo de aventura, com-

pleta o belo cenário. É o lugar 
perfeito para ecoturismo.

Quem sabe agora é a oca-
sião para finalmente colocar 
em prática aquela meta de 
fazer uma trilha de dia intei-
ro ou perder o medo e fazer 
rapel, ou ainda sentir um 
pouquinho da sensação de 

ser um pássaro na tirolesa, e 
fechar o dia com o pôr do sol 
em Brotas? Quem já conhece 
o município com certeza tem 
uma listinha de lugares para 
ir e atividades para fazer na 
próxima viagem. São muitas 
opções de atividades na na-
tureza.
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