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A cidade e as instituições cada vez mais se engajam, eu acredito muito 
que esse é um grande legado que a nossa gestão está produzindo para 
Guarulhos ”, Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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Comemore o ‘Dia das 
Mães’ nos restaurantes 

do município
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ACE levará prêmios e 
shows no calçadão e em 

Bonsucesso amanhã
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Decisão abrange período das 05h às 08h e das 17h às 20h, além de 50% dos veículos nas ruas nos demais horários; 
prefeitura realizará plano de emergência para minimizar impactos da greve dos condutores e cobradores
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Justiça determina circulação de 70%
dos ônibus em horários de pico hoje

Temer se entrega à PF em São Paulo 
após nova ordem de prisão

Servidores recusam proposta de ajuste 
salarial e mantêm estado de greve
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Estudantes de Guarulhos 
terão Passe Livre no 

transporte público
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Secretaria de Saúde 
contabiliza 1.274 casos 

de dengue neste ano

Prefeitura lança ‘Semana do 
Conhecimento 2019’
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NATUREZA - E um pássaro surge em uma árvore no contraste da natureza com as cidades
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CENTRÃO junto com PT, 
PSOL, PCdoB, mais a perife-
ria dos partidos de esquerda 
unidos, atuando no Congres-
so. Dá pra acreditar? Dá sim, 
pois foi isso o que se viu on-
tem com a volta do Coaf, 
o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras para 
o Ministério da Economia que 
havia sido transferido para a 
pasta da Justiça pelo gover-
no Bolsonaro. O objetivo era 
o de que o órgão ficasse aos 
cuidados do ex-juiz, agora mi-
nistro, Sergio Moro. Conclu-
são: o medo de Moro é forte, 
tanto na esquerda quanto na 
direita.

O Coaf, como se sabe, atua 
principalmente na prevenção 
e no combate à lavagem de 
dinheiro, crime que consiste 
em disfarçar o que foi fatura-
do na famosa caixa 2. E estava 
recebendo atenção especial 
no Ministério da Justiça. Se-
gundo o próprio Sergio Moro 
é “instrumento estratégico no 
combate a corrupção”, con-
forme ele próprio afirmou em 
audiência com deputados na 
quarta-feira.

A pressão do CENTRÃO 
junto ao governo para levar 
de volta o COAF para o Minis-
tério da Economia era forte e 
agora foi concretizada com 
a ajuda do PT. Só não tenho 
certeza de que as razões de 
um lado e do outro sejam as 
mesmas. Será que o PT está 
com medo de Moro por causa 
da caixa dois? Ou seria mais 
uma estratégia para cortar as 
asas do ex-juiz que condenou 
Lula?

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

PROS em Guarulhos
O ex-deputado Gileno Go-

mes, agora primeiro suplente 
na Assembleia Legislativa, e 
Miguel Martello, ex-vereador 
e ex-presidente da Câmara, 
são nomes fortes para serem 
lançados como candidatos a 
prefeito pelo PROS (Partido 
Republicano da Ordem So-
cial) na eleição do ano que 
vem. Os dois foram citados 
ontem numa conversa que 
tivemos nos estúdios da TV 
Guarulhos dentro do progra-
ma Espalha Fatos. Comigo, o 
jornalista Sergio Lessa, o ad-
vogado Sergio Deboni e Ro-
berto Siqueira, ex-integrante 
do PSL que elegeu Bolsona-
ro, agora presidente do dire-
tório do PROS no estado de 
São Paulo. Deboni, bastante 
conhecido no mundo político 
da cidade, assumiu recente-
mente a presidência do dire-
tório municipal do partido.

Imaginava-se que Gi-
leno e Roberto Siqueira 
estavam com suas rela-
ções estremecidas desde a 
formação do diretório em 
Guarulhos. Essa impres-
são foi desfeita com a in-
formação de que o nome 
do ex-deputado está no 
primeiro lugar da lista dos 
candidatos que o partido 
quer lançar nas eleições do 
ano que vem. Miguel Mar-
tello vem junto. Eles po-
dem formar uma boa dupla 
acreditam os dirigentes do 
PROS. Sergio Deboni e Ro-
berto Siqueira estão empe-
nhados em dar estrutura 
ao partido pra chegar lá.

acerca de servidores fantasmas e re-
cebimentos de verbas de seus asses-
sores? 

Quanto a intromissão do go-
verno nas universidades federais, 
num claro ataque às liberdades de 
educação e cultura, generalizando 
atos isolados para justificar ações 
arbitrárias contra o ensino público, 
pensamos:

“Só sei que nada sei, e o fato de 
saber isso, me coloca em vantagem 
sobre aqueles que acham que sabem 
alguma coisa” (Sócrates)

Então pergunto: - A quem inte-
ressa enfraquecer estes cursos que 
conclama seus alunos à reflexão so-
cial, ao debate político e histórico de 
nossa sociedade?

Quanto a hostilização do atual go-
verno em relação a alguns veículos 
de imprensa, penso:

“Se a notícia publicada, nada tem 
a ver comigo, é ‘liberdade de im-
prensa’, mas se tiver, é ‘invasão de 
privacidade’”. (Josemar Bosi)

Pergunto: - A quem interessa 
emudecer a imprensa e não permi-
tir que a sociedade debata questões 
de natureza pública, de agentes pú-
blicos? Quem está no poder é mais 
importante que os interesses do pró-
prio cidadão?

Pois é, perguntas e reflexões de 
um mundo novo, de gente armada e 
desalmada, onde o exército metralha 
um cidadão com mais de 80 tiros e, 
poucas semanas depois, um policial 
da ROTA é emboscado e morto com 
mais de 70 tiros. 

Triste realidade de um país que 
querem nos tirar o direito de pensar.

Em tempos em que o velho-oes-
te retorna contrariando Gandhi, em 
que amordaçam o cidadão e a pró-
pria imprensa, nada melhor que a 
filosofia para repensar a espantosa 
onda de violência e o próprio direito 
de pensar, o qual nos querem sub-
trair.

Quanto ao projeto armamentista 
da população como meio de se de-
fender e confrontar a bandidagem, 
diante da realidade dos conflitos no 
trânsito e domésticos, pensamos: 

“Sábio é aquele que conhece os 
limites da própria ignorância”. (Só-
crates)

Então pergunto: - Será que esta-
mos preparamos a portar armas?

Quanto a verborragia dos filhos 
de Bolsonaro ao vice-presidente 
Mourão, causando desnecessária 
crise interna em começo de governo, 
pensamos:

“Não deverão gerar filhos quem 
não quer dar-se ao trabalho de cria-
-los e educa-los”. (Platão)

Então pergunto: - Será que os fi-
lhos do presidente têm autoridade 
moral para questionar os atos de um 
vice-presidente eleito? Será que já 
deram as respostas às investigações 

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

Repensado a filosofia 
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Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 10/05 até 12/05/19

REFRIGERANTE 
COCA COLA

3L

NÉCTAR SABORES
DAFRUTA

1L

CERVEJA PURO MALTE
HEINEKEN

350ML

CERVEJA PILSEN 269ML
ITAIPAVA

Contra Filé
pça. à vácuo / bife

Alcatra c/ Maminha
Bovina 

pça. à vácuo / bife

Cupim Bovino

Lombo Suíno
Linguiça de Frango
Pct. 1kg congelado

A D’ORO

Carvão TC
4kg

Asa de Frango -
A D’ORO

Coração de Frango

OVO BRANCO C/ 60 UNID
MANTIQUEIRA

LEITE FERMENTADO 6X80G
SABORES

ELEGÊ

MORTADELA BOLOGNA
CERATTI

CAPELETTI / RAVIOLI
SABORES 400G

MEZZANI

QUEIJO COALHO
SABORES

QUATÁ

IOGURTE NATURAL
PEDAÇOS DE FRUTAS

SABORES 100G
BATAVO

BEBIDA LÁCTEA 200ML
CHOCOLATE

REGINA

SALAME ITALIANO
CERATTI

LASANHA SABORES
SADIA
600G

Picanha Fatiada
à vácuo

Pernil Suíno Pão de Alho 400g
Trad. ou Picante

Santa Massa

DETERGENTE MINUANO
500ML

LAVA ROUPA EM PÓ OMO
LAVAGEM PERFEITA

1,6KG

SABONETE 
FRANCIS

85G

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

cada
3,29

FAÇA CURSOS 
no Centro Culinário da Chocolândia!

Ganhe até 300% de lucro!
 Acesse www.chocolandia.com.br

FAÇA CURSOS 
no Centro Culinário da Chocolândia!

Ganhe até 300% de lucro!
 Acesse www.chocolandia.com.br

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

cada10,98

REFRIGERANTE 2L
FANTA  

LARANJA
UVA/

cada
4,99

EXCETO
SACOMÃ/

BRÁS

EXCETO
BRÁS

kg18 ,78

cada
1,69

cada
2,79

cada
7,99

1,29
cada

0,99
cada

kg19,98
kg19,98

kg14,98
kg8,98

kg7,69
kg12,98

cada8,99
cada11,99

kg16,99

2,49
100g 100g

3,69 30,90
KG

17,90
cada

1,49
cada

6,29
cada cada

10,99 0,99
cada

4,59
cada

14,59
cada
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Estudantes de Guarulhos terão Passe Livre no transporte público
Servidores recusam proposta de ajuste 
salarial e mantêm estado de greve 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Justiça determina que 70% dos ônibus circulem no horário de pico hoje

LUCY TAMBORINO - Em reunião 
realizada na noite de ontem, no 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Administração Pública Munici-
pal de Guarulhos (Stap), os ser-
vidores de Guarulhos recusa-
ram a nova proposta de ajuste 
salarial e votaram por manter 
o estado de greve instituído no 
último dia 2, com intuito de 
pressionar a prefeitura a nego-
ciar. Nova assembleia deve ser 
realizada na terça-feira (14), a 
categoria espera uma contra-
proposta. 

Na proposta recusada, a pre-
feitura oferecia um abono sala-

DA REDAÇÃO - Após uma audi-
ência de reconciliação no Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-
-SP) ontem Ministério Público 
requereu a fixação de uma cota 
mínima de trabalhadores em 
caso de greve dos motoristas e 
cobradores de ônibus em Gua-
rulhos hoje. Segundo a decisão, 
70% da frota deve circular no 

rial no valor de RS 100 somen-
te para servidores que ganham 
até R$ 2,1 mil, além de reajuste 
de 21% na cesta básica e 10% no 
vale-refeição (VR) para todos.

Pedro Zanotti Filho, presi-
dente do Stap, afirmou a ne-
cessidade de manter a categoria 
unida. “Não existe trabalhador 
contra trabalhador. Mas se 
você der zero reajuste para todo 
mundo você está colocando 
quem ganha R$ 1.076,00 em 
situação ainda pior. É péssimo 
para todos e mais ainda para 
quem ganha nesta faixa sala-
rial”, pontuou.

horário de pico (das 05h às 08h 
e das 17h às 20h) e 50% nos de-
mais períodos.

Segundo a ata da audiência, 
a paralisação afetará cerca de 
1.200 ônibus e 710 mil usuá-
rios por dia. “Pelo desembar-
gador vice-presidente Judicial 
foi deferida a tutela cautelar 
requerida pelo Ministério Pú-

blico, vinculando a conduta 
de manutenção dos serviços 
essenciais a cargo de ambas as 
categorias, trabalhadores e eco-
nômica, sob pena de multa de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
à parte que descumprir”, des-
tacou o vice-presidente judicial 
mediador Rafael Pugliese Ri-
beiro, sobre a multa em caso de 
descumprimento em relação a 
manter a cota mínima de coleti-
vos circulando na cidade.

A categoria está em está 
de greve desde a última se-
gunda-feira (06), após uma 
assembleia realizada na sede 
do Sincoverg. Entre as reinvin-
dicações da categoria estão o 
aumento salariar de 7% entre 
índice inflacionário e aumento 
real, manutenção da Participa-
ção nos Lucros e Resultados 
(PLR), além de não aceitarem 
medidas como o banco de ho-
ras e a redução no tempo de 
descanso.

MAYARA NASCIMENTO - Os alunos 
de Guarulhos devem ser bene-
ficiados, no segundo semestre 
deste ano, com o Passe Livre 
Estudantil. A medida foi anun-
ciada ontem pelo prefeito Guti, 
durante o lançamento do Plano 
Estratégico Intersecretarial.

Segundo ele, o benefício 
será concedido para aqueles 
que não possuem condições de 
bancar o transporte público. O 
estudante precisa estar cadas-
trado do CadÚnico, comprovar 
sua necessidade e seu vínculo 
com os estudos. “Estamos equa-
cionando a questão financeira 
e iremos lançar o programa 
entre novembro e dezembro. É 
um compromisso da prefeitura 
com os estudantes”, afirmou o 
prefeito Guti ontem.

Das 117 ações do Plano Es-
tratégico Intersecretarial, 19 já 
foram entregues nos primeiros 
meses do ano. O restante, onde 
a maioria já está em andamen-
to, será entregue até dezembro. 
Além do Passe Livre Estudan-
til, será implementado ainda, 
a Cerca Digital, onde câmeras 

Operação emergencial da prefeitura 
visa atender grande parte dos usuários 

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) 
de Guarulhos elaborou o Plano de Atendimento entre Empre-
sas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que 
deve atender a grande parte dos 367 mil usuários que serão 
afetados pela greve prevista para a partir da zero de hoje. Entre 
as medidas, a frota de permissionários (micro-ônibus) será re-
duzida e vai operar como ocorre aos sábados, exceto as linhas 
que terão funcionamento normal, como são os casos das 486 – 
Soberana / Terminal São João; 480 – Parque Santos Dumont / 
Terminal Taboão; 785 – Parque Piratininga / Terminal Pimen-
tas; 383 – Recreio São Jorge / Terminal Taboão; 488 – Circular 
Aeroporto; e 483 – Marmelo / Terminal São João. No restante, 
toda a operação será regulada pela demanda de passageiros. 
Toda ela será dividida por eixos: Parque Continental/Centro 
terá 11 carros; o Terminal Pimentas/Cecap terá 18, enquanto 
Cocaia/Centro contará com 12, o Terminal São João/Cecap 
terá 15 veículos; o Terminal São João/ Centro terá 17; o eixo 
Vila Galvão/Centro contará com 9; o Shopping Internacional/
Centro terá 10 e, para finalizar, Terminal Cecap/Centro contará 
com 11 veículos.

farão o monitoramento em 
tempo real das entradas e saí-
das da cidade, com a finalidade 
de manter a segurança. “Que-
remos ampliar o número de 
câmeras e integrar aos agentes 
de trânsito e da Polícia Militar. 
Através de inteligência arti-
ficial, iremos fazer leitura de 
placas e identificar quem entra 
e quem sai da cidade”, comple-
mentou o prefeito.

Outra ação é a de acabar 
com as escolas de lata Jean Pia-
get e Mário Lago e entregar três 
novos CEUs, um no Itapegica 
em agosto, outro no Continen-

tal em novembro e o último 
em Bonsucesso até dezembro. 
Também serão construídos 100 
novos parquinhos e 100 novos 
fit parques. Um aplicativo de 
zeladoria será lançado para que 
a população ajude a prefeitura 
a realizar a manutenção desses 
espaços públicos.

Entre as ações já realizadas 
está o Regime Próprio para 
os servidores municipais, ge-
rando economia aos cofres 
públicos. Na área de emprega-
bilidade, está em andamento 
o concurso de inspetores de 
renda, com 50 vagas.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Mãe

Av. Doutor Renato de Andrade Maia, 692 - Parque Maia - Guarulhos/SP
(11)2451-1556 / (11)98762-8973

Aberto 
Sábado das 9h às 20h

Domingo das 9h às 12h

 R$360,00 à R$ 520,00

Qualquer par de sapato
Schutz nos preços entre

Promoção de 

        Dia das Mães

Bolsas a partir de 
R$149,99

Presenteie sua 

R$199,99
por
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Casos de dengue na cidade superam 
1.270 e aumentam 25% em uma semana
MAYARA NASCIMENTO - O novo 
balanço da Secretaria da Saúde 
divulgado ontem revelou que 
a cidade já contabiliza 1.274 
casos de dengue do começo 
do ano até agora. Na semana 
passada os números indicavam 
1.015, o que representou um au-
mento de 25%.

Os bairros com maior inci-
dência da doença continuam 
sendo os pertencentes às regi-
ões da Cantareira e São João-
-Bonsucesso, especialmente os 
bairros Carmela, Ponte Alta, 
Primavera e Recreio São Jorge, 
onde foi identificado um caso 
de dengue tipo 2 nesta semana.

Um morador da cidade que 
não quis se identificar, infor-
mou que na rua Conde Francis-
co Matarazzo, 39, Jardim Zaira, 
uma construção embargada 
tem água empossada e pode se 
tornar um foco de dengue. A 
Secretaria de Saúde informou 
que alguns pontos estratégicos 
de construções abandonadas e 
embargadas na cidade são vis-
toriados constantemente.

A pasta esclareceu ainda 
que todas as denúncias so-
bre focos do Aedes aegypti 
devem ser formalizadas na 
Rede Fácil de atendimento ao 
cidadão, seja presencialmen-
te, ou pela internet: www.
guarulhos.sp.gov.br, acessan-
do na parte inferior da tela o 
link Portal de Serviços e, na 
sequência: 1. Guia de Servi-

TUDO COM

50%
OFF

*EM PRODUTOS SELECIONADOS

*

6ª e Sábado até as 20h
Domingo até as 16h

AV. PAULO FACCINI, 2181 (AO LADO DA DROGASIL) - (11) 2382-3970 /      (11) 93152-1282

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
através da Secretaria de Ser-
viços Públicos, participa da 
semana estadual de coleta de 
pneus usados, que teve iní-
cio nesta segunda-feira (06) 
e segue até o próximo dia 
17. O objetivo da campanha 
intitulada “Pneu guardado 
só quem usa é o Aedes” é eli-
minar das residências possí-
veis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, Zika 
vírus, febre chikungunya e 
febre amarela.

Os pneus podem ser en-
tregues gratuitamente em 
um dos 19 pontos de Entrega 
Voluntária (PEV) que fun-
cionam de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h15 às 16h, 
e aos sábados, das 8h15 às 

Guarulhos participa da semana 
estadual de coleta de pneus usados

ços, 2. Vigilância em Saúde, 
3.Denúncia e Fiscalização 

e, por fim, 4. Criadouros do 
Mosquito Aedes aegypti.

Saúde Agora inicia maio com a 
abertura de três UBS neste sábado
DA REDAÇÃO - O Programa Saúde Agora inicia o cronograma de 
atividades deste mês com a abertura de três Unidades Básicas 
de Saúde neste sábado (11), das 8h às 16h: UBS Primavera, UBS 
Fortaleza e UBS Jandaia. No último sábado (04), por conta da 
realização do Dia D de Mobilização Nacional da Campanha de 
Vacinação contra a Gripe, todas as unidades funcionaram exclu-
sivamente para esse fim.

Por conta do avanço da dengue na cidade, as unidades tam-
bém intensificarão as ações de combate ao mosquito transmis-
sor, o Aedes aegypti com várias atividades programadas para 
a população. Ainda, dentro das ações de promoção à saúde, a 
UBS Fortaleza desenvolverá uma programação especial voltada 
para a prevenção dos acidentes de trânsito pelo Maio Amarelo 
do Movimenta Saúde que este ano tem como tema: “No Trânsi-
to o sentido é a Vida”. Já a UBS Primavera ministrará palestras 
sobre dengue, tuberculose e ainda contará com o apoio de três 
profissionais que fazem residência multiprofissional na rede 
municipal de Saúde. Junto com a equipe da unidade, eles vão 
desenvolver atividades de incentivo à alimentação saudável. 

15h30.  Cada cidadão pode 
entregar até 10 pneus por 
dia. O material recebido será 
encaminhado à Reciclanip 
que dará destinação apro-
priada aos pneus.

O secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson America-
no, explica Guarulhos parti-
cipa da campanha, como for-
ma de fortalecer a campanha 
contra dengue e também o 
trabalho que já ocorre na ci-
dade.  “Através dos Pontos de 
Entrega Voluntária, somente 
em 2018 destinamos correta-
mente mais de 33 mil pneus, 
no entanto, aderimos à cam-
panha pra lembrar a popula-
ção que vistorie seus quintais 
e elimine possíveis focos do 
mosquito”, disse.
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Comemore o ‘Dia das Mães’ nos 
melhores restaurantes da cidade
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Comemore o Dia das Mães nos restaurantes da cidade
SERGINHO FREITAS - Mãe só tem 
uma…. Agora, restaurantes 
bons em Guarulhos para você 
levar ela, existem vários, e por 
isso resolvi deixar aqui quatro 
dicas especiais. Três de onde 
você pode levar a sua mãe do-
mingo e uma de onde você 
pode buscar aquela carne de 
primeira para encarar a chur-
rasqueira de casa.

     Para a mama tradicional: 
Para aquela mãe mais tradicio-
nal eu recomendo você levar ela 
no Restaurante Guaru Center, 
(rua Soldado José de Andrade, 
129 - ao lado da Praça IV Cen-
tenário). Um dos mais antigos 
da cidade, o local é certeza de 
comida sem frescura, de quali-
dade e com aquele gostinho de 
família. A memória afetiva dela 
vai vir com força! Para não er-
rar, pergunte ao garçom sobre 
a Parmeggiana, (R$ 178 para 
até quatro pessoas) ou o Filet a 
Cubana (R$ 180 para até 3 pes-

soas). Certeza que ela vai curtir! 

     Para a mama exigente: Para 
as mães que mandam bem 
na cozinha, minha dica é o 
Restaurante Carijó, (rua dos 
Cubas 139 – travessa da Ave-
nida Paulo Faccini). Neste dia 
o cheff organizou um cardá-
pio especial que contará com 
o melhor da Comida Caipira 
e Mineira e com o tradicional 
Festival de Massas. E se sua 
mãe curte uma comida mais 
saudável, pode ir que a lasa-
nha de berinjela deles é um 
espetáculo. O valor por pes-
soa não é salgado (R$ 49 por 
pessoa) e tem estacionamento 
com sistema de vallet na Porta 
(R$ 10). Ah! Quase esqueci. As 
sobremesas são inclusas e são 
uma melhor que a outra.

      Para a mama moderna: Para 
as mais modernas nada melhor 
do que encarar um restaurante 
transado dentro do Parque Sho-

pping Maia (avenida Bartholo-
meu de Carlos, 230 – Picanço). 
O Madero, que se autointitula 
como o melhor burger do mun-
do, tem em seu cardápio pra-
tos sensacionais da entrada à 
sobremesa. Eu recomendo de 
entrada o Schnitzel, (Lombo 
envolvido em farinha de pão, 
salsinha e queijo parmesão a 
R$ 29 para até 3 pessoas). Como 
prato principal o L’Entrecôte 
do Chef, (Filé Argentino com 
molho à base de manjericão e 
mostarda, servido com batatas 
fritas em pratos individuais a 
R$ 63). E de sobremesa peça o 
brownie de chocolate com sor-
vete artesanal de vanilla e calda 
de chocolate (R$ 27). 

   Churras em casa: Agora se 
você está afim de encarar a 
churrasqueira de casa, meu 
toque para comprar aquela 
carne de responsa é ir até o 
Clube da Carne Steakhouse 
(avenida Doutor Renato de 

Andrade Maia, 564 – Par-
que Renato Maia). Os donos 
separaram dois kits de espe-
tos para o Dia das Mães (até 
10 pessoas R$ 159,90 e R$ 
259,90 até 20 pessoas) e tam-
bém a picanha uruguaia da 
marca Tacuarembó, uma das 
melhores que já comi, entrou 

em promoção (R$ 55,99 o 
quilo). Ah! Para acompanhar 
o Churras da Mama, quem 
comprar 50 Litros de chope 
Pilsen, vai ganhar mais 10 
litros de Pilsen ou de Vinho. 
E levando a Folha Metropoli-
tana você ganha uma mini-
-farofa exclusiva.



Gastronomia 3
Sexta-feira, 10 de maio de 2019

FOTO: DIVULGAÇÃO

Máquina de comida saudável chega ao Parque 
Shopping Maia
MAYARA NASCIMENTO - Será inaugurada 
hoje uma máquina automática de comi-
da funcional no Parque Shopping Maia. 
A vending machine, popular em aero-
portos e estações de metrô com salgadi-
nhos e livros, comercializará refeições 
equilibradas que promovem a saúde.

O cardápio é variado e conta com 
baião de dois, feijão tropeiro, vegano, 
assado vegetariano, salmão ao molho 
de maracujá, estrogonofe de frango sem 
lactose, escondidinho de carne seca, 
entre outros. Uma novidade a ser inau-
gurada em Guarulhos é o medalhão de 
carne magra. Também são comerciali-
zadas sobremesas funcionais, como o 
brownie integral, bolo de banana e o de 
maçã integral. Os preços variam entre 
R$ 5,60 e R$ 29.

“O meu intuito é elaborar alimen-
tos que possam ajudar as pessoas a 
terem mais saúde e qualidade de vida 
nessa rotina agitada. Temos dificulda-
de de nos alimentar direito e muitas 
dietas na internet não são saudáveis”, 
contou Bruno Caraça, chef de cozinha 
e idealizador do projeto.

As embalagens são biodegradáveis e 
já vem com talher. As refeições podem 
ser aquecidas e consumidas no local ou 
então levadas para viagem. O pagamen-
to é feito em cartões de débito e crédito 
e vale-refeição. Os alimentos congelados 
possuem validade de até 60 dias e tam-
bém é possível comprar pelo site http://
tokdchef.com.br/, com entrega para São 
Paulo e com frete grátis para Guarulhos.
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Venha comemorar o Dia das Mães no The Fire Steak & 
Burger e ganhe uma Soda Italiana por conta da casa*.

Além desse drink especial, as Mamães também podem 
aproveitar um almoço tranquilo graças ao nosso Espaço 
Kids, onde as crianças se divertem sob os cuidados dos 
nossos monitores.

Vem pro The Fire, a melhor opção para o seu almoço 
nesse dias das Mães.

* A promoção é válida apenas no dia 12/05/2019 para Mães acompanhadas dos �lhos.

FAÇA A SUA RESERVA 

�11� 93219�8871

#vemprothe�re



 

7NACIONAL
Sexta-feira, 10 de maio de 2019

www.fmetropolitana.com.br

FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Temer se apresenta à PF em São Paulo
DA REDAÇÃO - O ministro 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Marco Aurélio 
negou ontem mandado de 
segurança protocolado pelo 
senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA) contra a medida 
de contingenciamento de 
verbas de universidades 
federais. Por razões proces-
suais, o ministro entendeu 
que não cabe ao Supremo 
decidir a questão. 

No entendimento do mi-
nistro, o contingenciamento 
é uma medida que não pode 
ser atribuída à Presidência da 
República, como apontou o 
parlamentar, mas ao respec-
tivo ministério que gerencia 
os recursos. Segundo o mi-
nistro, a Corte só pode julgar 
mandados de segurança con-
tra um ato do presidente da 
República, da Mesa Diretora 
do Senado ou da Câmara, do 

DA REDAÇÃO - O ex-presidente 
Michel Temer (MDB) se entre-
gou ontem na superintendên-
cia da Polícia Federal em São 
Paulo, para o cumprimento da 
prisão preventiva no âmbito da 
Operação Descontaminação, 
braço da Lava Jato no Rio. O 
emedebista partiu em um car-
ro, de sua residência, no bairro 
de Alto de Pinheiros, zona oes-
te, e seguiu rumo à sede da PF 
em São Paulo, na Lapa. Pouco 
antes da partida, chegou à casa 
o advogado do ex-presidente, 
Eduardo Carnelós.

Seus advogados pediram 
para que ele fique em uma Sala 
de Estado Maior no Quartel Ge-
neral da Polícia Militar, em São 
Paulo. A juíza substituta da 7ª 
Vara do Rio de Janeiro, Caroli-
ne Figueiredo, havia dado até 
17h horas para que o emedebis-
ta se entregasse e encaminhou 
o pleito sobre o local da prisão 
à PF e ao Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região.

procurador-geral da Repúbli-
ca e do Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

Na terça-feira (7), o minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, disse que os re-
cursos poderão ser descon-
tingenciados e liberados se 
a economia tiver um cresci-
mento com a aprovação da 
nova Previdência. 

Durante audiência na 
Comissão de Educação do 
Senado, o ministro afirmou 
que o contingenciamento é 
sobre “uma parte pequena 
do volume total de despe-
sas”, que atinge apenas a 
parte discricionária das uni-
versidades federais: “a folha 
de pagamento e o refeitório 
estão integralmente preser-
vados”. Segundo Weintraub, 
as 65 universidades federais 
custam, em média, R$ 1 bi-
lhão por ano.

A defesa do ex-presidente 
apresentou ontem um pedi-
do de habeas corpus no Su-
perior Tribunal de Justiça. 
A relatoria do processo no 
STJ ainda não foi definida, 
mas há uma expectativa de 
que o habeas corpus seja en-
caminhado para o ministro 

Antonio Saldanha, segundo 
apurou o Broadcast Político, 
sistema de notícias em tem-
po real do Grupo Estado.

A revogação da liminar 
que havia suspendido a prisão 
preventiva foi definida por 2 
votos a 1 da turma de desem-
bargadores.

Ministro do STF rejeita ação contra 
contingenciamento em universidades
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      Em comemoração ao Mês das Mães, o 
Fundo Social de Solidariedade realizará um chá 
da tarde para cerca de 100 gestantes atendidas 
pelas UBSs de todas as quatro regiões de saúde 
do município no próximo dia 23 (quinta-feira), 
às 13h30, no Salão de Artes do Adamastor 
Centro. A iniciativa da prefeitura, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade em parceria com 
a Secretaria de Saúde, prevê ainda a entrega 
de um kit de enfeite de porta maternidade às 
participantes, que irão montá-lo durante o 
evento. A importância da ação foi abordada pela 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, 
Elen Farias. “Essa parceria com a Secretaria de 
Saúde deu muito certo. Ano passado fizemos 
este evento e foi maravilhoso. As futuras 
mamães participam da produção do porta 
maternidade e colocam todo seu amor nessa 
confecção. É muito gratificante fazer parte desse 
momento tão especial”, afirmou Elen.

      A prefeitura inaugura neste sábado (11), 
às 9h, o Centro de Referência em Direitos 
Humanos - Pimentas (CRDH), iniciativa da 
Secretaria de Direitos Humanos, em parceria 
com o Governo do Estado de São Paulo. O 
CRDH funcionará no Centro de Integração 
da Cidadania (CIC), que fica na estrada do 
Capão Bonito, 53, região do Pimentas. Já 
funcionam no local postos do CIET, Procon, 
Fácil, Cras e do Creas. A inauguração contará 
com ação comunitária promovida pela 
Federação das Associações Muçulmanas do 
Brasil (Fambras), que oferecerá atendimento 
na área da saúde, como exames de acuidade 
visual (com óculos gratuito), testes para 
Hepatite C, hipertensão, diabetes, colesterol, 
atendimento odontológico, orientação 
nutricional, prevenção do câncer de mama, 
além de serviços de cidadania, cultura e 
lazer.

ANOTE

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO PROX 
AEROPORTO

5x25 2 dorm, sala, copa, 
coz, banheiro, a. serv,  

quintal, garagem 
R$190.000 troca por casa 

no litoral REF 02

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO MAIA
A 200 M² do shopping maia 

2 dorm, sala, coz, 
lavanderia, WC, R$ 

260.000 Ref: 20

APTOS  BONSUCESSO
2 Dorms (sala,coz,wc 

+vaga) R$190.000 
3 Dorms (sala,coz,wc+ 

vaga ) sacada R$260.000
Aceita financiamento 

REF: 20.

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA 
R$250.000 REF:20 

APTO JD PARAISO
2 dorm, sala, coz, a. 

serviço, WC, Garagem, 
Lazer completo R$185.000 
60mil de entrada + parcelas 

REF 02 

CASA C/SALÃO
 Á 200 M²  do Sakamoto 2 
dorm, sala, coz, wc, salão 

de 270 M²   R$330.000 
ref: 20

CASA VILA FATIMA
3 dorm, 1 suite, sala, coz, 
WC 2 vagas R$510.000 

REF 20 Aceita financiamento

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK 

R$250.000 REF: DANIEL. 

CASA P/ RENDA 
Terreno 6x25 2 Casas + 
salão rendendo , com 
escritura, R$190.000 

REF: 02

CASAS PARA RENDA
07 Casas no 

Terreno(10X25)RENDA, R$ 
5.000 – VALOR 500.00 

REF/DANIEL.

INDUSTRIAIS

TERRENOS

APARTAMENTOS

CASA BONSUCESSO
2 Dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas R$250.000 (Aceita 
financiamento) REF:20.

CASA JD. ADRIANA II
4 Dorms, 1 suite, sala,coz, 
2 wcs, 2 vagas R$430.000 

REF : 20

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 250.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

APTO SALGADO FILHO
2Dorm ,sala,coz,wc, mais 

uma vaga  R$ 135,000 
Ref: Daniel

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 
de AC Consulte-nos REF: 

DANIEL

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 
consulte-nos 
REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 
2000 m R$ 16.000,00 

Ref :Daniel

CASA SANTOS DUMONT 
INDEPENDENTE 

2 dorm, sala, coz, a. 
serviço, quintal, garagem  

R$800 com deposito 
REF 02

CASA VILA FATIMA
Casa vila Fátima, 2 dorm, 

sala, coz, a serviço, 
banheiro R$700 Ref 02

CASA VL. FLÓRIDA 
2 Dorms, sala, coz, wc, 
area de serv e garagem 

R$ 1.100 REF:02.

CASA BELA VISTA 
(INDEPENDENTE) 
3 Comodos + vaga 
R$800,00 REF : 20.

CHACARA MAIRIPORÃ
A 15 km de Guarulhos

3000m² 2 casas, principal e 
caseiro murada, piscina, 

fogão a lenha, nuitas frutas, 
ótima localização com 
escritura R$280.000 

REF 02

TERREMO CABUÇU
p/chácara 700M² murado 

R$40.000 REF 02

TERRENO 
JD GUILHERMINO

5x25 plano murado asfalto 
com escritura R$130.000 

REF 02

CHACARA RECREIO 
SÃO JORGE

1280M² com 2 casas, 3 e 2 
Dorm, ótimo acabamento, 

poço artesiano, frutas, 
asfalto, Agua, luz ótima 

localização com escritura 
R$500.000 REF 02

TERRENO BELA VISTA
126,50M² c/escritura R$ 

115.000 REF: Daniel

CHACARA 1000M² IGARATA
R$45.000 Aceita Carro 

REF Daniel

Conheço mulheres que vivem 
nesta situação e posso 
dizer que não é nada fácil

Mães Solos
Domingo vamos celebrar mais 

um dia das mães. Diversas famílias 
irão comemorar esta data, porque 
mãe merece sim ser homenagea-
da, amada e agraciada com muitos 
presentes. Quando minha mãe era 
viva, eu sempre fiz de tudo para 
agradá-la e mimá-la, mas me lem-
bro, que nesta data, quem ficava 
no fogão o dia inteiro, com aquela 
roupinha simples, ela era, que não 
tinha descanso do trabalho domés-
tico nem no seu próprio dia.

Mais do que realizar um desejo 
pessoal, existe alguns aspectos na 
vida das mães, que ultrapassam o 
“paraíso” do sonho realizado.  A 
ideia de que compete somente à 
mulher se prevenir para não en-
gravidar, ainda é muito forte e 
muitas se relacionam com caras 
oportunistas que não têm a menor 
disposição de assumir o papel de 
pai e simplesmente viram as costas 
quando estas engravidam, sequer 
pagam pensão, exceto se a justiça 
o intimar, e não colaboram com a 
difícil tarefa de educar e criar. 

São as chamadas mães solos, que 
assumem sozinha as responsabili-
dades de criar um filho. Conheço 
mulheres que vivem nesta situação 
e posso dizer que não é nada fácil, 
pois os custos de se educar um filho 
são altíssimos e nem sempre a mu-
lher consegue uma vaga em creche 
para trabalhar fora.  Muitas vezes, 
nestes casos, quem assume o papel 
de ajudar essa mãe e esse filho são 
as avós.

Segundo informações de se-
tembro de 2018, da Agência de 
Notícias Patrícia Galvão, “as famí-
lias no Brasil são cada vez mais 
chefiadas por mulheres e de 80% 
das crianças têm como primeiro 
responsável uma mulher e 5,5 mi-
lhões não têm o nome do pai no 
registro de nascimento. Os dados 
são de pesquisas publicadas nos 
últimos anos pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) e demonstram a força da pre-
sença feminina e da ausência pa-
terna na educação dos filhos”.

Desde o início da história da hu-
manidade, no quesito cuidar dos 
filhos, pouca coisa mudou e parece 
que assim se perpetuará, pois como 
quem dá à luz é a mulher, fica suben-
tendido que a responsabilidade é 
dela. Claro que hoje muitos homens 
colaboram neste papel, mas ainda 
são poucos os que de fato dividem 
todas as tarefas.  No mais, uma dica 
de filme incrível sobre este tema é o 
‘Mãe’, escrito e dirigido por Darren 
Aronofsky, que transportou para a 
tela, de forma provocativa, todas 
as transformações que ocorrem na 
vida de uma mulher desde momen-
to da concepção até o nascimento 
de um filho.  Feliz Dia das Mães!

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA
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Prefeitura lança ‘Semana 
do Conhecimento 2019’

Operação ‘Cavalo de 
Aço’ da PM aborda 
mais de 100 pessoas

FOTOS: LUCY TAMBORINO

Câmara deve votar Plano Diretor na próxima 3ª
LUCY TAMBORINO - Com o tema 
“Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvi-
mento Sustentável”, a Semana 
do Conhecimento 2019 foi lan-
çada oficialmente ontem, no 
Adamastor Centro, com a pre-
sença de lideranças acadêmicas 
e empresariais. O evento deve 
acontecer entre os dias 21 e 25 
de outubro e tem inscrições até 
dia 2 de setembro

O evento nasceu em 2009, 
mas foi repaginado na gestão 
Guti, com a inclusão de duas 
novas agendas: a Expocriativi-
dade e a Mostra de Economia 
Criativa. A primeira é uma 
exposição de projetos direcio-
nados aos alunos e professores 
da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e Educação de 
Jovens e Adultos correspon-
dendo ao Ensino Fundamental 
I, selecionados entre as escolas 
públicas e particulares sedia-
das em Guarulhos e região. Já a 
segunda é direcionada ao Ensi-
no Médio, Superior e também 
para profissionais já formados. 

LUCY TAMBORINO - Em sessão 
extraordinária, os vereadores 
devem votar na próxima terça-
-feira (14) o projeto de lei que 
institui o novo Plano Diretor de 
Guarulhos. O atual está vencido 
desde 2014. O projeto também 
contempla a instituição do Con-
selho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), além 
de criar o Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano 
(FMDU) e o Fundo Municipal 
de Desenvolvimento (FMD).

“Em 2017 tivemos 42 insti-
tuições inscritas e em 2018 al-
cançamos 90, é muito provável 
que a gente passe de 100 agora 
em 2019, mais do que isso o 
nosso objetivo neste ano é po-
der aprofundar o tema que é 
importante, mas em especial 
aumentar a qualificação das 
equipes das instituições e alu-
nos que irão produzir e apre-
sentar seus trabalhos”, desta-
cou Rodrigo Barros, secretário 
de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI).

Além da Expocriativida-
de e a Mostra de Economia 
Criativa, está também pro-
gramado para acontecer a 
Feira de Ciência e Engenha-
ria de Guarulhos (Feceg) e a 
Semana Municipal da Ciên-
cia e Tecnologia (Semcitec). 
“A cidade e as instituições 
cada vez mais se engajam, eu 
acredito muito que esse é um 
grande legado que a nossa 
gestão está produzindo para 
Guarulhos”, disse

O Plano Diretor é um ins-
trumento básico da políti-
ca urbana da cidade, tendo 
como propósito promover o 
desenvolvimento urbano, am-
biental, econômico e social de 
forma sustentável, para todo o 
território de Guarulhos. Den-
tre alguns diferenciais da lei 
em relação a anterior, estão 
instrumentos urbanísticos que 
serão aplicados, como o IPTU 
progressivo, podendo chegar 
até 15%. Este será cobrado de 

proprietário que não der uma 
ocupação específica para área 
após cinco anos.

Outro importante projeto 
que será votado, prevê a ins-
tituição do Sistema de Inova-
ção de Guarulhos (SIG) e do 
o Conselho Municipal de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI). O texto também 
estabelece ações de fomento 
à cultura de inovação e ao 
empreendedorismo inovador 
no município.

Conforme o texto, dentre 
os objetivos do SIG, estão o fo-
mento ao empreendedorismo 
inovador, a cultura de inovação 
e o apoio ao desenvolvimento 
de ambientes promotores da 
inovação. Estes serão realizados 
através da Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, instrumento de gover-
nança que deve ser elaborada 
a cada cinco anos pelo CMCTI, 
além de referendado e conduzi-
do pelo Poder Executivo.

Um dos projetos de conso-
lidação do SIG é o Parque Tec-
nológico de Guarulhos.

LUCY TAMBORINO - Realizada 
pela Polícia Militar a ope-
ração “Cavalo de Aço” abor-
dou 153 pessoas em Guaru-
lhos, em três importantes 
vias da cidade, contemplan-
do os bairros Jardim Tes-
tae, Ponte Grande e Jardim 
Maia. Ao todo ocorreram 17 
autuações. 

A medida faz parte do 
cronograma do 15º Batalhão 
da Polícia Militar, a partir 
da observação dos índices 
criminais. Ao todo foram 
empregados 21 policiais 
entre equipes de Patrulha-
mento e da Ronda Ostensi-
va com Apoio de Motocicle-
tas (Rocam) e o Pelotão de 
Operação. A ação começou 
na quarta-feira (08) por vol-
ta das 14h30 e seguiu até às 
22h, com revista de veículos 
e motos.

Patrulha Maria da Penha prende agressor de ex-mulher
DA REDAÇÃO - A equipe da Patrulha Maria da Penha efetuou 
ontem mais uma prisão em flagrante por descumprimento 
de medida protetiva. A vítima encontrava-se em uma Uni-
dade Básica de Saúde, quando percebeu que o agressor a 
estava seguindo e então acionou o serviço por telefone. A 
prisão foi efetuada momentos após o pedido de ajuda.

No ano passado, foram acompanhadas 15 medidas pro-
tetivas. Neste ano, até o momento, 33 mulheres já foram 
atendidas e quatro prisões realizadas.

Vereadores de Guarulhos 
custam R$ 71,27 por habitante
LUCY TAMBORINO - Cada verea-
dor eleito em Guarulhos cus-
tou, em média, R$ 71,27 para 
cada cidadão no ano passado. 
Isso é o que revela um relató-
rio do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP). 
Segundo o documento, no to-
tal a Câmara Municipal teve 
um gasto de R$ 97,3 milhões 
em 2018. O segundo maior 
valor, já que Campinas gastou 
R$ 104,1 milhões, somando 
R$ 87,24 per capita.

Mesmo assim, das 644 Câ-
maras Municipais analisadas, 
Guarulhos gasta menos que 
478 delas levando em consi-
deração o valor por habitante. 
Três cidades com menos de 
dois mil habitantes gastaram 
mais, Borá (R$ 836), Nova Cas-
tilho (R$ 1.255) e Flora Rica 
(R$ 1.499). Já entre as que 
desembolsaram menos estão 

São João da Boa Vista, com R$ 
27, além de Bariri e Ortolân-
dia, ambas com montante de 
R$ 23. A primeira possui 90 
mil habitantes, a segunda 34 
mil e a terceira 43 mil.

Além disso, o Legislativo 
do município possui mais 
agentes públicos, em compa-
ração com outras Casas de 
Leis do estado. Ao todo eram 
1.134 funcionários no ano 
passado. Guarulhos é a cidade 
com maior número de habi-
tantes do levantamento, com 
1,3 milhão de habitantes, ape-
sar disso Campinas que tem 
população parecida com 1,1 
milhão de pessoas, tem me-
nos da metade da quantidade 
de agentes públicos. O terceiro 
maior município do estado, 
segundo o TCE, possui 33 ve-
readores e 455 funcionários – 
679 a menos que Guarulhos.



ÁRIES: A sua mais conglomerada expectativa irá hoje no 
período da manhã para que consiga atingir o sucesso. 
Mantenha a calma.

TOURO: Muitas coisas ficarão perturbadas por causa de 
uma desavença ocorrida a pouco tempo com você neste 
dia mais interessante.

GÊMEOS: Irá carregar uma forte carga triste neste 
momento, isso irá forçar os seus músculos ficarem mais 
tensos.

CÂNCER: Aproveitará as conexões que você tem com 
algumas pessoas abertas para a formação de uma forte 
amizade. 

LEÃO: Com o que há no Sol você conseguirá entregar o 
melhor de si para valorizar a sua atual situação, a conste-
lação de Leão surpreenderá neste dia.

VIRGEM: Dentre aqueles que estão ao seu lado apenas 
um demonstrará de verdade a valorização que tem por 
você neste momento importante.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 60

Filiação
a um 

partido

Stan (?),
criador do
Hulk e dos

X-Men

Romeo, no
alfabeto
fonético 

O íon com
carga

elétrica
negativa

Ideal im-
possível de
ser reali-
zado (fig.)

"(?) e de-
mônios",
livro de

Dan Brown

País cuja
capital é 
George-

town

Fronteira 
(?): a área
cultivada
do País

Dispositi-
vo-base

da micro-
eletrônica
A notícia
no plan-
tão do

telejornal

Pós-gra-
duação

em Admi-
nistração

Pronome
pessoal
feminino

plural
Mola mi-
núscula 

de relógios
mecânicos

1.200, em
romanos
Arte, em
inglês

Cantora da MPB
que em 2015 lançou

o CD "Delírio"

(?) Thorpe,
ex-nadador

Serventia

Organiza-
ção (abrev.)

Caneta,
em inglês

Padecer;
sofrer

O maior
cervídeo

Jean-Luc
Godard

Recurso
gráfico
em textos, indica

interrupção 

Nele é dificílimo en-
contrar uma agulha 

(?) Bana, ator
australiano

Oersted
(símbolo)

Repetir

Forma do
remédio
que com-

bate o
glaucoma

Rede, em inglês

Cidade natal do
Padre Cícero (CE) 

Aplanar;
esmagar

Taxa
(Econ.)

Ar, em
francês

Concede
Vãos em pa-
rede para
estátuas

Ordens 
(?): grupos
religiosos

leigos
(Catol.)

É aberta para efetuar
um depósi-
to bancário

em juízo
Estabele-
cimento

comercial
comum

em aero-
portos

3/air — art — net — pen. 4/eric. 6/cabelo — guiana — nichos.

LIBRA: O planeta Marte o manterá afastado de decisões 
importantes dificultando assim a sua independência 
neste momento. 

ESCORPIÃO: O rumo do seu dia pode girar de diferentes 
formas no limiar das suas decisões tomadas, das mais 
simples as mais complexas para o seu coração.

SAGITÁRIO: O que acontece com a sua energia agora 
será algo pouco aproveitável neste momento atual. Não 
se desanime.

CAPRICÓRNIO: Fazer o que for preciso para as tarefas 
necessárias se cumprirem irá ser o seu grande dilema 
neste momento.

AQUÁRIO: O fundamental para você será os eventos que 
circundam a sua constelação com mais frequência que o 
normal neste momento. 

PEIXES: Demonstrações importantes se encontrarão 
depreciadas neste momento, escondidas de você. Mas no 
final tudo caminhará favoravelmente.
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DA REDAÇÃO - O Dia das Mães 
– segunda melhor data do 
comércio no ano, perdendo 
apenas para o Natal – acon-
tece neste domingo (12). No 
sábado (11), a ACE-Guaru-
lhos preparou dois grandes 
eventos para os consumido-
res que frequentam dois dos 
mais movimentados centros 
comerciais da cidade: o calça-
dão da rua Dom Pedro II e o 
Shopping Bonsucesso.

O evento em comemora-
ção ao Dia das Mães acontece 
ao ar livre e terá distribuição 
de prêmios e shows musi-

ACE leva prêmios e shows para as mamães na 
Dom Pedro II e em Bonsucesso neste sábado

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

cais. No centro de Guarulhos, 
as atrações começam às 12h 
e ficam por conta de Cyro 
Aguiar, Ângelo Máximo e 
Sampa Crew. No Bonsucesso, 
a partir das 18h, o show é da 
dupla Éverton e André.

“Nossa intenção é levar 
entretenimento para os con-
sumidores que vão ao comér-
cio local buscar os presentes 
para as mamães, além de ten-
tar atrair mais clientes à rede 
varejista de Guarulhos nesta 
data tão importante para o se-
tor”, explicou o presidente da 
ACE, William Paneque.

“Como muita gente deixa 
para comprar os presentes na 
última hora, queremos presen-
tear esses consumidores com 
muita música e prêmios, além 
de levar mais clientes para os 
centros comerciais da cidade”, 
apontou o diretor de Eventos 
da entidade, Rubens Aquino.

Os eventos de Dia das 
Mães da ACE-Guarulhos têm 
o apoio da Prefeitura de Gua-
rulhos, da Vegus Construtora 
e Incorporadora, da Unimed 
Guarulhos, do X Supermerca-
dos, da Guarupass, do Sicoob 
Cantareira e do Grupo RMC.

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
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IMÓVEIS

CURSOSSERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

SAÚDE

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

Oportunidade

Dinheiro

Relax
Esoterismo

Máquina

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

AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
TÉCNICO P/ISNTALAÇÃO 
Câmeras, Alarmes  e Cerca 
Elétrica c/ Cnh AB c/ exp. 
F.: 2446-2654/ 99823-7769 
whats.
ZELADOR 
C/ exp. em Tratamento de 
piscinas  que resida em 
Guarulhos. F.: 2446-2654/ 
99823-7769
CASEIRO 
P/ região do Sul de Minas. 
F.: (11) 97441 8329  Whats.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se EMPRESTIMO ACIMA DE 
5 MIL 
Aumento Escore Chq. 
devolv. localizo, Baix. 
restrições via liminar ou 
normal 4211-1400

FIADOR E LOCATARIO 
Libero seu FGTS., Aluga 
e Financia Apto. ,casa, 
terreno. F.: 4211-1400.

NORTE DE MG. 50MIL 
MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

TEMPLO RELIGIOSO 
não deixe p/amanhã o 
que se pode fazer hoje 
pois amanhã pode ser 
tarde demais ligue e 
marque sua consulta pois 
através de nossos orixás 
lê indicaremos o caminho 
certo a seguir joga -se 
Búzios e cartas  Consulta 
com cartas R$.10,00 reais  
T.2092-3527 C.98230-8017

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

TAPERA GRANDE 
1.000mts². Ótimo Local R$ 
35 Mil. F.: 94764-4255
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 30 Mil,  entrada 16 
Mil. F.: 2404-2620
TERRENO 5X94 
Pq. Primavera , 18 Mil 
ou 7 Mil +36x ½ Salário 
min. Temos Metragens 
Maiores. F. 96020-8559/  
96825-3440
CASA PQ. CONT. I 
2 Dorms., 2 Vagas  R$ 
225.000,00  Fs.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONT. I 
2 Dorms.,2 Vagas. Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511

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.
MASSAGEM SENSUAL 
Local discreto, com 
finalização manual ou 
tradicional Infs whats 
(11)99947-6210
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

IMÓVEL P/ RENDA 
Picanço  5 Casas,  Terreno 
330.00mts.²  R$ 435.000,00 
F.: 97303-8610/2451-6511
CHÁCARA STº DUMONT 
Medindo 622 m² -  Casa 
c/ 03 dorms, sala, Coz,  
Contrato Compra e Venda 
R$ 69.000,00 F.:  99894-
6489
APTO. JD. DORALY I 
2 Dorms., 1 Vaga, coz. 
planejada.   R$ 165.000,00 
Ac. Financ. F.:  97303-
8610/2451-6511
TERRENO  20X40 
Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira - Bairro dos 
Pimentas.F.: 98229-0053
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 NO PICANÇO 
Próx.Timóteo Penteado. 
Dorm, sala, coz, wc e 
lavandeiria. Dir c/ prop. 
F:2459-2821/ 96939-6606
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.99025-7977 foto 
Whats

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

FOTO: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Mercado de veículos mantém ritmo de recuperação
DA REDAÇÃO - A Fenabrave – Fe-
deração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores 
divulgou no início do mês os 
dados de emplacamentos de 
veículos referentes ao mês de 
abril e acumulado do ano.

O Setor da Distribuição, re-
presentado pelos segmentos de 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicle-
tas, implementos rodoviários 
e outros, somou, de janeiro a 
abril de 2019, 1.244.151 unida-
des licenciadas, o que represen-
ta aumento de 12,2% ante as 
1.108.897 unidades comercia-
lizadas no mesmo período do 
ano passado.

Apenas no mês de abril, 
foram emplacados 339.424 ve-
ículos, 11,1% acima do volume 

registrado no mês de março de 
2019, quando 305.524 unida-
des foram licenciadas. Na com-
paração com abril de 2018, mês 
que registrou 311.160 unidades 
emplacadas, a alta é de 9,08%.

Para o presidente da Fe-
nabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, o desempenho positi-
vo, em abril, está relacionado 
aos dois dias úteis a mais, com 
relação ao mês de março. “O 
mercado, como um todo, man-
teve o ritmo de recuperação. A 
média diária de vendas cresceu 
0,5%, o que, para nós, reflete a 
expectativa de aprovação das 
Reformas, que estão em anda-
mento. Ao analisarmos o vo-
lume acumulado, nas vendas 
do primeiro quadrimestre, que 
tiveram importante crescimen-

to, observamos que existe uma 
gradual elevação nos índices de 
confiança do consumidor, im-
pactados pela provável resolu-
ção deste assunto”, disse.

Nos segmentos de automó-
veis e comerciais leves, o resul-
tado do quadrimestre registrou 
801.330 unidades emplacadas, 
representando crescimento de 
8,71% perante igual período 
do ano passado, quando foram 
licenciadas 737.135 unidades. 
Em abril, esses dois segmen-
tos, juntos, somaram 221.321 
unidades, contra 199.528 em 
março, registrando alta de 
10,92%. Na comparação com as 
209.940 unidades de abril de 
2018, a evolução foi de 5,42%.

Ele comentou, ainda, que as 
projeções da Fenabrave, para o 

mercado automotivo, em 2019, 
estão mantidas. “Após a aprova-
ção das Reformas, temos cons-
ciência de que será necessário 
um tempo para a maturação e 
observação dos resultados, que 

refletirão, positivamente, na 
economia e na expectativa dos 
consumidores, que ainda vêm 
se mantendo cautelosos na to-
mada de decisão de compra”, 
analisou o presidente.
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Inauguração 
11.05.2019
A partir das 10h

um novo destino

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200
Jardim Flor do Campo

sescsp.org.br/guarulhos

Cultura, esporte, lazer e bem-estar distribuídos em 34 mil metros quadrados.
Um espaço de encontro e convivência aberto a todos.


