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Não abrirmos mão, é uma tradição, uma vocação da cidade 
e o Autódromo de Interlagos é um dos melhores circuitos 
avaliados pelos pilotos”, João Doria, governador de SP
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Trabalhadores conseguiram o reajuste linear de 5% para todos os benefícios e a manutenção da PLR; prefeitura, EMTU e CPTM adotaram 
planos de emergência para minimizar os impactos das 66 linhas que deixaram de atender os passageiros nesta sexta-feira
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Governador garante que GP Brasil continuará em São Paulo
Prefeitura da capital tem contrato com a F1 até 2020 e reunião com organizadores sobre manutenção do evento já está agendada para junho
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O número assusta. Um ba-
lanço feito pelos consultores 
da Câmara e do Senado chega 
à conclusão de que 19 milhões 
de brasileiros terão o direito de 
possuir uma arma de fogo se 
o decreto assinado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, na terça-
-feira, dia 7 de maio, prosperar.

Isso não quer dizer que 
toda essa gente vai querer 
possuir um revólver, ou uma 
espingarda, e andar com essas 
armas por aí.

Posso, no entanto, garantir 
que alguns de meus vizinhos 
no Distrito de Fazenda Velha, 
zona rural de Cesário Lange, 
vão querer ter algo em casa 
pra se defender da onda de 
roubos que tem ocorrido por 
lá.

Tenho ali uma pequena 
propriedade que se dedica 
a criar cavalos quarto de mi-
lha com o pomposo nome de 
Haras Guaiuvira. Guaiuvira é 
nome de uma árvore de ma-
deira nobre, comum na zona 
rural do eixo Cesário Lange, 
Cerquilho, Tietê seguindo o 
Rio Sorocaba até Laranjal Pau-
lista.

O pomposo está só no 
nome porque se trata, na rea-
lidade, de um sítio de trinta e 
cinco alqueires, um minifúndio, 
como todas as propriedades 
da vizinhança.

É bom ressaltar que um 
trator vale bem mais que um 
automóvel. E o roubo de tra-
tores, assim como valiosos 
implementos, são comuns no 
interior de São Paulo. Não é 
raro também o roubo de gado.

Fosse só esse o problema, 

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

menos mal. Mas há casos de 
gangues que invadem as pro-
priedades durante a noite e 
madrugadas, armadas, pren-
dem os moradores, incluindo 
mulheres e crianças, e fazem 
limpeza nas propriedades. Le-
vam tudo usando a violência 
sob a ameaça de armas. Quem 
está em casa não tem como se 
defender. Há casos de muita 
maldade. Espancamentos e 
estupros como já ocorreram. 
E a polícia fica longe. Não por-
que quer, é claro.

Não há proteção do Estado 
pra quem vive e trabalha na 
zona rural. Os bandidos, arma-
dos, ficam à vontade.

O sitiante tem em casa só 
o cachorro que dá o alarme. 
Mas, e daí? Na maioria das 
vezes o cão é o primeiro que 
sofre com um tiro na cabeça. 
E não importa. Tanto pode ser 
um pitbull como um vira-lata.

No interior de São Paulo, 
invasão de propriedade está 
longe de ser um problema de 
sem-terra, do MST. É coisa de 
bandido mesmo.

Confesso que não tenho 
opinião formada se o fato de 
possuir uma arma em casa, na 
zona rural, pode dar seguran-
ça ao morador. Mas uma pes-
quisa ouvindo aquela gente do 
Distrito de Fazenda Velha, por 
certo, apresentará um resul-
tado inesperado para muitos 
lá de Brasília, ou dos Jardins, 
em São Paulo. Gente que, pelo 
menos teoricamente, tem a 
polícia por perto. O que não 
acontece com aquele povo 
que vive ali nas margens do 
Rio Sorocaba.

tros amigos peludos, tanto adultos quan-
to filhotes, que estão em busca de uma 
família. Todos os interessados precisam 
ter mais de 21 anos, apresentar RG, CPF 
e comprovante de residência, assinar um 
termo de responsabilidade e passar por 
breve avaliação da associação. Quem 
aproveitar para encontrar os novos ami-
gos durante a feira ainda pode dar uma 
volta pelos corredores do empreendimen-
to, e conferir todas as oportunidades de 
compra que o Poli oferece.

Trânsito”, voltadas para colaboradores de 
empresas instaladas às margens da rodo-
via em São José dos Campos e São Paulo. 
Na palestra, os participantes recebem di-
cas e orientações sobre direção defensiva, 
além de conhecerem os serviços e trabalhos 
prestados pela concessionária. Os encon-
tros estão agendados para os dias 13, 21 e 
22 de maio.

itinerário é o seguinte: Terminal Urbano 
de Guarulhos; avenida Monteiro Lobato; 
Terminal Cecap; rua Guilherme Lino dos 
Santos; rua Asea; avenida Presidente Tan-
credo de Almeida Neves; Terminal Urbano 
de Guarulhos. A tarifa é R$4,70 (dinheiro) e 
R$4,45 (Bilhete Único). Outras duas linhas 
em operação na cidade (A 233 - Cidade 
Satélite/Cocaia, e a 356 - Circular Saúde), 
também atendem o Sesc Guarulhos. 

Após o grande sucesso da última edi-
ção, o Poli Shopping Guarulhos realiza 
no próximo sábado (11) uma nova feira 
de adoção de animais em parceria com o 
Instituto Eu Sou O Bicho. O último evento 
teve a adoção de 12 animais em menos de 
duas horas, e bateu recordes de interes-
sados em adotar mais um membro para a 
família. A nova edição segue os mesmos 
moldes: a feira é aberta ao público e fun-
ciona das 10h às 16h.

Para esse sábado, a parceria traz ou-

Durante o mês de maio, a CCR Nova-
Dutra apoia o movimento Maio Amarelo e 
divulgará mensagens de segurança no trân-
sito, chamando a atenção dos motoristas e 
usuários da via Dutra. Essas mensagens se-
rão veiculadas na CCRFM 107,5 NovaDutra e 
nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs).

Além disso, a concessionária realiza-
rá palestras com o tema “Segurança no 

 A Secretaria de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU), atendendo a um pedi-
do do prefeito Guti, vai oferecer uma linha 
especial de ônibus para atender o público 
que desejar comparecer à inauguração do 
Sesc Guarulhos, neste sábado e domingo, 
dias 11 e 12. 

A linha Circular Sesc vai funcionar das 
9h30 às 22h30, com ônibus equipados 
com ar condicionado e acessibilidade. O 

Poli Shopping realiza edição de Feira de Adoção de animais

NovaDutra realiza ações para conscientizar motoristas

Linha especial para inauguração do Sesc funciona no fim de semana

ACONTECE
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EPC realizou ‘Semana do Ensino Médio e Tecnológico’
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: LUCY TAMBORINO

Sesc Guarulhos será inaugurado neste sábado
LUCY TAMBORINO - O Externato 
Parque Continental (EPC) reali-
zou até a última sexta-feira (10) 
a Semana do Ensino Médio e 
Tecnológico (Semtec) que inclui 
diversas palestras de renoma-
dos profissionais para cerca de 
200 estudantes da instituição e 
de escolas públicas da região.

O evento foi encerrado com 
a palestra “Mindset e alta per-
formance” ministrada pelo ma-
jor Angel Fujita da Academia 
Militar das Agulhas Negras 
do Rio de Janeiro, mas contou 
também com a presença de pro-
fissionais do ramo de Jogos, Ve-
terinária, Tecnologia da Infor-
mação, Nutrição, entre outros.

DA REDAÇÃO - O Sesc Guaru-
lhos abrirá as portas oficial-
mente neste final de semana. 
Uma programação especial foi 
preparada para celebrar a sua 
inauguração. Nos dias 11 (sába-
do) e 12 (domingo) de maio, o 
público terá à disposição uma 
série de atividades gratuitas, 
em diversas áreas como músi-
ca, espetáculos para crianças, 
oficinas, exposições, aulas aber-
tas, espetáculos de dança, inter-
venções circenses, vivências 
esportivas com atletas, além de 
ações para cidadania, meio am-
biente, saúde e alimentação, en-
tre muitas outras opções para 
que o público possa conhecer a 
unidade.

Tanto no sábado, quanto no 
domingo inaugural, haverá um 
ritual de boas-vindas com indí-
genas Kaimbé e Wassu Cocal, 
de Guarulhos, conduzido por 
seus pajés e seguido de cortejo 
com indígenas do Alto Xingú.

Entre os destaques da pro-
gramação de inauguração está 

“Nós já realizamos esse 
evento há 15 anos e vemos que 
os alunos saem daqui transfor-
mados e com brilho nos olhos. 
Eles conhecem novas profis-
sões e muitos já se sentem atra-
ídos por elas”, contou a diretora 
e mantenedora do externato, 
Shirlaine Paduin.

A organização de toda se-
mana é realizada em um ano. 
“Nós sempre procuramos apre-
sentar para os estudantes pro-
fissionais que estão conquis-
tando sucesso, mas que antes 
disso tiveram que passar por 
toda uma trajetória. Queremos 
que eles vejam e acreditem que 
é possível”, finalizou Shirlaine.

a presença de nomes como o 
grupo Nação Zumbi apresen-
tando um show inédito com a 
participação de Pitty e Marcelo 
D2; o show do violonista Guin-
ga com a participação de Zélia 
Duncan, Hamilton de Holanda 
e Zé Renato; Funk como Le 
Gusta; Arnaldo Antunes; Bloco 
Filhos de Ghandy, Orquestra 
Jovem Municipal de Guarulhos 

e a cantora e compositora baia-
na Luedji Luna. Vale destacar 
que várias dessas apresenta-
ções ocorrerão nas salas Centro 
de Música do Sesc Guarulhos, 
sendo a terceira unidade a dis-
por deste equipamento na rede 
Sesc.

A programação comple-
ta pode ser conferida no site 
www.sescsp.org.br/guarulhos.

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

Aceitamos cartões de débito e crédito
parcelamos em até 10x

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

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

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

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.

Antes
Depois

Lavagem

R$ 30,00

a partir
Lavagem simples

R$ 45,00 R$ 55,00

Lavagem especial
c/ cera

Carros
Carro+Moto

R$ 20,00

a partirMotos

Polimento

R$ 75,00 R$ 230,00 R$ 330,00

Polimento + 
Cristalização

Polimento + 
EspelhamentoFarol (par)

Limpeza
profunda de vidro

R$ 90,00

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos
Faça seu orçamento

Tapete m²

R$ 19,00
*Se necessário retirar

R$ 34,00

das 8h às 17h25

Com carinho a todas as
mães nesse dia tão especial!!!

Adriana Afonso

Nem toda heroína usa capa,
nem toda rainha tem coroa,
nem todo anjo possui asas.

Para algumas só basta amor.
Feliz Dia das Mães
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Gripe já matou 99 pessoas no Brasil; 
vacinação segue até 31 de maio

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Doria diz que não abrirá 
mão da F1 em São Paulo DA REDAÇÃO - Até 27 de abril, 

pelo menos 535 pessoas foram 
hospitalizadas este ano no Bra-
sil por síndrome respiratória 
aguda grave causada por in-
fluenza e 99 morreram em de-
corrência do quadro. De acordo 
com o Ministério da Saúde, do 
total de óbitos, 90% ocorreram 
em pessoas que já apresenta-
vam fatores de risco para a gri-
pe, como idosos, pacientes com 
doença crônica, crianças, ges-
tantes, indígenas e puérperas.

O novo boletim epidemio-
lógico revela que o vírus H1N1 
é predominante no país, até 
o momento, e responsável 
pela maior parte das mortes 
por influenza – sozinho, ele 
responde por 254 casos e 89 
óbitos. Foram identificados 
ainda 54 casos de influenza 
A (H3N2); 38 de influenza A 
não subtipado; e 62 casos de 
influenza B. Outros 127 casos, 
segundo a pasta, ainda não ti-

DA REDAÇÃO - O governador de 
São Paulo, João Doria, disse 
nesta sexta-feira (10) que não 
abrirá mão do Grande Prêmio 
da Fórmula 1 em 2020 em São 
Paulo. “Tem um contrato a ser 
cumprido, e tem o prefeito 
[Bruno Covas] e o governador 
que vão lutar pelo seu estado e 
pela sua cidade pela manuten-
ção do GP em São Paulo. Não 
abrirmos mão da F1 em SP, é 
uma tradição, uma vocação da 
cidade, e o Autódromo Inter-
nacional de Interlagos é um 
dos melhores circuitos avalia-
dos pelos pilotos”.

O governador disse que 
não há estremecimento entre 
ele e o presidente Jair Bolso-
naro, por conta do anúncio 
feito na quarta-feira (8) pelo 
presidente de construir um 
autódromo para a realização 

Shopping Park Center Lj. 14 - Parque Cecap - Guarulhos/SP
(11) 2440-1414/ 2479-2858           99272-1258

Ótica Villas - Rua Aragoiania, 123 - Vila Barros - (11) 4307-1007
www.oticadoparque.com.br

Óptica do Parque

Mãe,
princípio de tudo e sinônimo de amor.

Parabéns pelo seu dia!
Uma homenagem Óptica do Parque

 a todas as mães.

do Grande Prêmio da Fórmula 
1 em 2020 no Rio de Janeiro.

“Não há nenhum estreme-
cimento, não há nenhum fator 
que possa afastar essa relação 
com o presidente. A relação 
segue muito boa, estaremos 
juntos no próximo dia 16 em 
Dallas, onde ele irá receber o 
prêmio de personalidade do 
ano”, disse o governador.

Além do aspecto da quali-
dade do circuito, Doria enfa-
tizou o aspecto econômico da 
realização da prova na capital 
paulista. “A capacidade econô-
mica de uma cidade que tem 
13 milhões de habitantes ga-
rante o volume de ingressos e 
o preço médio do ingresso que 
sustenta parte do investimen-
to”, disse.

veram o subtipo identificado.
Ainda de acordo com o 

levantamento, nos primeiros 
meses de 2019, a circulação de 
vírus do tipo influenza se deu 
com maior intensidade e de 
forma localizada no Amazo-
nas, que registrou 139 casos e 
35 óbitos. O estado de São Pau-
lo também se destaca, com 107 
casos e 7 óbitos.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
começou no dia 10 de abril e 
segue até 31 de maio em todo 
o país. Devem receber a dose 
trabalhadores da saúde; in-
dígenas; idosos; professores; 
pessoas com doenças crôni-
cas e outras categorias de ris-
co clínico; população privada 
de liberdade, incluindo jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; funcionários 
do sistema prisional; e profis-
sionais das forças de seguran-
ça e salvamento.
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‘Saúde Agora’ realizou mais de 
10,3 mil atendimentos neste ano

DA REDAÇÃO - De janeiro a abril 
deste ano, o programa Saúde 
Agora realizou um total de 
10.351 atendimento. Segundo 
dados da Secretaria da Saúde 
foram 2.309 consultas médicas, 
959 exames de papanicolau e 
1.049 testes rápidos; adminis-
trou 738 doses de vacinas; além 
de contabilizar mais de 3.500 
atendimentos relacionados à 
atualização das condicionalida-
des do Bolsa Família e digita-
ções do cadastro E-SUS.

Nas atividades de educação 
em Saúde foram beneficiadas 

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA 
DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES 

MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE OLIVEIRA DIAS e sua 
mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA, 
expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 
6.015/73) requerido por EDA FRANCO. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 
1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, especialmente MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE 
OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE SOUZA e 
ILDA SILVA DE SOUZA que, por requerimento prenotado sob n.289.625 em 17/02/2016, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos) EDA FRANCO requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da 
Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO 
REGISTRO do imóvel situado na Estrada do Caminho Velho, n.470, Sítio Tanque Velho, Bairro 
de Bonsucesso, nesta cidade, objeto da Matrícula n.61.131, desta Serventia, suprimindo-lhe, 
inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, 
inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.289.625. Como o imóvel retificando confronta com 
aqueles que são objetos das Transcrições ns.26.930, 32.006 e 32.083, do 12º SRI de São Paulo 
(de propriedade de MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE 
OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES e ocupados por MERCEDES GERVÁSIO DE 
SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia 
notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais de Títulos e Documentos desta Comarca, e 1º 
e 8º Oficiais de Títulos e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, 
restaram infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela 
qual, por este edital, ficam os mesmos (MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMI-
RO PIRES DE OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE 
SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA), notificados do teor da mencionada pretensão retificatória e 
que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do 
prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser 
apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e comarca 
de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para 
que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no 
interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 08 de maio de 2019. 
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - 
Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁ-
RIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES APARECIDO FELICIANO 

DOS SANTOS e sua mulher MARIA APARECIDA DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e 
GILBERTO TEÓFILO, expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário 
(art.213 da lei 6.015/73) requerido por ALCÂNTARA S/A ADMINISTRADORA DE BENS. MANUEL 
SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS 
e sua mulher MARIA APARECIDA DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENEZES e 
JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e GILBERTO TEÓFILO que, 
por requerimento prenotado sob n.314.027 em 14/11/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) ALCÂNTARA 
S/A ADMINISTRADORA DE BENS requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei 
Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO 
do imóvel situado na Estrada Velha Guarulhos - São Miguel, Bairro dos Pimentas, nesta cidade, objeto 
da Transcrição n.19.682, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especiali-
zação objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os 
confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob 
n.314.027. Como o imóvel retificando confronta com aqueles que são objetos das matrículas 
ns.91.881 (de propriedade de APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS e sua mulher MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS), 60.689 de propriedade de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES); e 20.809 (de 
propriedade de GILBERTO TEÓFILO); o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia 
notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de Títulos e Documentos desta Comarca e pelo 5º 
Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram 
infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este 
edital, ficam os mesmos (APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS e sua mulher MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e 
sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e GILBERTO TEÓFILO), notificados do teor da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o 
façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação 
deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de 
futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do 
escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 08 de maio de 2019. MANUEL SANCHES 
DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Prefeitura apresenta à EDP proposta para 
gestão compartilhada da arborização urbana
DA REDAÇÃO - O secretário de 
Meio Ambiente, Abdo Ma-
zloum; a procuradora, Regina 
Flávia, e o chefe da Divisão 
de Planejamento Ambiental 
da Sema, Guilherme Bagatti-
ni, apresentaram a represen-
tantes da EDP, distribuidora 
de energia elétrica, proposta 
para gestão compartilhada 
da arborização urbana nesta 
quarta-feira (08).

O principal objetivo da 
proposta é viabilizar um pla-
no preventivo de poda de 
árvores, no qual a distribui-
dora de energia elétrica apre-
sentará programação anual 
para realização do serviço e 
a Sema, por sua vez, emitirá 
laudo coletivo de autorização. 
A proposta prevê ainda a re-
alização de oficinas, palestras 

e cursos para os profissionais 
envolvidos nas ações, bem 
como a aquisição de novos 
equipamentos.

Sema e EDP já atuam em 
conjunto, porém a parceria visa 
modernizar e aprimorar meto-
dologias. “A queda de árvores 
e o contato de galhos com a 
rede de energia elétrica estão 
entre os principais motivos de 
interrupção no serviço. Diante 
disso, a Prefeitura de Guaru-
lhos deu importante passo para 
dinamizar o trabalho de poda 
e assim evitar a ocorrência des-
te tipo de problema que causa 
muito transtornos à cidade”, ex-
plica Mazloum.

Atualmente, os laudos com 
autorização de podas são emi-
tidos individualmente após 
avaliação e autorização da 

Sema, com exceção das emer-
genciais, ou seja, das situa-
ções que representam riscos 
iminentes ao patrimônio, aos 
transeuntes e à rede de ener-
gia elétrica. Para esses casos, 
estão previstos ajustes no pla-
no de manejo de árvores com 
risco iminente, mediante co-
municação antecipada.

Todas as ações constantes 
no Convênio/Parceria devem 
estar de acordo com Plano Di-
retor de Arborização Urbana 
(PDAU), que consiste no con-
junto de métodos e medidas 
adotados para a preservação, 
manejo e expansão da arbori-
zação na cidade. No momento 
a proposta para gestão com-
partilhada da arborização ur-
bana está em análise por parte 
da EDP Energia São Paulo S/A. 

1.796 pessoas neste período. 
Dentre os temas abordados, 
destacam-se: gênero e cidada-
nia; dengue e aborviroses; uso 
racional de medicamentos e 
assistência farmacêutica; pre-
venção e cuidados com a tu-
berculose; medidas protetivas 
em época de chuvas (controle 
de pragas e suas doenças: Lep-
tospirose, escorpião, arboviro-
ses); cultivando a autoestima; 
alimentação saudável; cultivo 
de hortas e plantas medicinais; 
importância da atividade física, 
entre outros.

Jesus homologa 
pregão que oferecerá 
equipamentos para 
volta da TV Câmara
DA REDAÇÃO - O presiden-
te da Câmara, Professor 
Jesus, homologou o pre-
gão que visa contratar 
os serviços de locação 
de equipamentos de na-
tureza técnica para a Di-
retoria de Comunicação, 
Rádio e TV da Câmara 
Municipal. Em decisão, 
Jesus decidiu manter o 
Grupo Rio Brasil, com 
lance anual de R$ 374,7 
mil. 

O grupo já havia sido 
considerado vencedor no 
último dia 23, porém as 
empresas concorrentes 
entraram com recursos, 
estes agora indeferidos 
pelo presidente da Casa 
de Leis. Após a assina-
tura do contrato, o Gru-
po Rio Brasil tem até 30 
dias para fornecer todo 
material necessário para 
o retorno da TV Câmara.
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Feira da Economia Solidária intensifica 
vendas para o Dia das Mães

FOTO: WESLEY SANTOS/ESTADÃO

Brasileiro vai gastar menos com presentes para as mães

DA REDAÇÃO - Projeto de gera-
ção de renda da prefeitura, a 
Feira da Economia Solidária 
está a todo vapor com as ven-
das para o Dia das Mães. Esta 
semana, os artesãos cadastra-
dos na Secretaria do Traba-
lho estão em cinco lugares de 
grande fluxo de pessoas.

Até sábado (11), 12 arte-
sãos estão comercializando 
seus produtos no calçadão da 
rua Dom Pedro II e nos ter-
minais São João e Pimentas, 
das 9h às 17h. Já ocorrendo 

DA REDAÇÃO - O brasileiro vai 
gastar menos este ano com o 
presente para o Dia das Mães, 
aponta pesquisa especial da 
Sondagem do Consumidor do 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Var-
gas (FGV Ibre), divulgada nesta 
sexta-feira (10), no Rio de Janei-
ro. Feita com 1.737 pessoas en-
tre os dias 2 e 20 de abril, a pes-
quisa revela que o preço médio 
apontado para a data caiu 3,1%, 
passando de R$ 67,1, em 2018, 
para R$ 65 este ano.

O percentual de brasileiros 
que pretendem gastar menos 
(35,3%) está maior do que aque-
le com intenção de gastar mais 
(6,8%), disse o economista Ro-
dolpho Tobler, coordenador das 
Sondagens da FGV Ibre. “Isso 
é um pouco normal. Ano após 
ano é natural que os consumi-
dores digam que pretendem 
gastar menos. O percentual 

apenas no sábado (11), a po-
pulação pode conferir os 
artesanatos em mais dois 
locais: na tenda amarela do 
Bosque Maia, das 9h às 17h, 
e no Lago dos Patos, na Vila 
Galvão, das 12h às 22h.

Quem visitar os locais po-
derá encontrar artesanatos 
em geral, acessórios de moda, 
panos de prato, artesanatos 
feitos com pneus reciclados, 
entre outros, vendidos a pre-
ços populares.

De acordo com a secretá-

melhorou em relação a 2018 
[37,1%], mas ainda é um per-
centual baixo”.

Tobler disse que a parcela 
da população que deseja gastar 
mais com o presente das mães 
(6,8%) é positiva, “porque é o 
maior percentual desde 2014, 
que é o início da recessão. Mas 
a gente ainda tem aí um saldo 
de 71,5 pontos percentuais, que 
é o nosso indicador de consu-
midores com intenção de com-
pra para o Dia das Mães. Ou 
seja, tem mais consumidores 
dizendo que vão gastar menos 
do que gastar mais”.

O indicador da FGV Ibre 
resulta do saldo de respostas 
mais 100, em pontos percen-
tuais. Quando ele está abaixo 
de 100, significa que tem mais 
consumidores dizendo que vão 
gastar menos do que gastar 
mais. Quando o indicador está 
acima de 100 pontos, tem mais 
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Faixas de renda
A intenção de efetuar um gasto menor com os pre-

sentes para a data este ano se espalhou para todas as 
faixas de renda. “Mostra que é uma dinâmica geral. Não 
é específico de algum grupo de consumidores”, disse To-
bler. A maior queda ocorreu entre as famílias que ga-
nham de R$ 4,8 mil a R$ 9,6 mil mensais, em que o gasto 
caiu de R$ 74,1 para R$ 71,1. Tobler disse que com as 
incertezas em relação à economia, ainda muito elevadas, 
os próprios consumidores mostram um pouco mais de 
cautela com os gastos e isso acaba refletindo no preço 
do presente para o Dia das Mães. Vestuário foi o pre-
sente mais citado pelos consumidores este ano (52,3%), 
mantendo tendência observada desde 2017 (55%) e 2018 
(50,4%). Em segundo lugar em termos de preferência 
para presentear as mães este ano estão os segmentos de 
perfumaria (10,5%), calçados (4,6%) e artigos para casa 
(4,6%). O fato de vestuário oferecer produtos para todos 
os bolsos facilita ao consumidor encontrar uma opção 
que mais convém ao seu bolso, disse Tobler.

ria Telma Cardia, o objetivo 
do programa é buscar cami-
nhos para a geração de renda 
e inclusão social. “A feira dá 
oportunidade para que os ar-
tesãos possam mostrar o seu 
trabalho e gerar renda, em 
um momento onde a falta de 
emprego é um problema. Es-
ses munícipes aproveitaram 
do seu talento para buscar 
novas oportunidades. E a po-
pulação pode conferir de per-
to o lindo trabalho feito por 
eles”, afirma.

consumidores dizendo que vão 
gastar mais, esclareceu o pes-
quisador. Em 2018, o indicador 
atingia 69,3 pontos.



Amor infinito é tema do Dia 
das Mães no PrimaverasFOTO: DIVULGAÇÃO

Tecnologia ajuda mães voltarem ao mercado de trabalho

DA REDAÇÃO - A realidade da 
profissional que é mãe ainda 
é muito delicada no Brasil. 
Muitas são as que abrem mão 
da carreira em detrimento 
dos filhos. As mães que de-
sejam recolocação também 
encontram dificuldade, cerca 

DA REDAÇÃO - “É onde o amor 
começa e onde ele nunca ter-
mina”. Com esta ideia, o Pri-
maveras recebe, em suas duas 
unidades, os convidados para 
a já tradicional celebração de 
Dia das Mães, no domingo 
(12). Todas as atrações são gra-
tuitas. A marca registrada do 
grupo, o atendimento huma-
nizado, também está presente 
no evento, que celebra o amor 
sem fim das mães – sejam as 
que estão ao nosso lado ou as 
que já partiram.

Os visitantes serão recep-
cionados com uma missa a 
partir das 10h, no Primaveras 
1; e às 11h, no Primaveras 2, e 
as crianças também terão aten-
ção especial, com uma oficina 
com atividades. Depois, o dia 
segue com uma emocionan-
te cerimônia de balões, que 
colore o céu com bexigas em 
lembrança dos entes queridos. 
Para encerrar, mais atividades 
lúdicas estão programadas.

de 27% delas, de acordo com 
o estudo Mulheres e o Mun-
do Corporativo. Para voltar 
à ativa e garantir uma renda 
no final do mês, muitas pro-
fissionais com crianças pe-
quenas em casa encontram 
a solução nos aplicativos de 

economia colaborativa.
Esse é o caso da publi-

citária Vanessa Miry, de 47 
anos. Mãe da pequena Lara, 
5 anos, Miry foi demitida 
da última empresa em que 
trabalhou porque vivia uma 
gravidez de risco. A dificul-
dade de encontrar um novo 
emprego permaneceu após o 
nascimento da filha. “Eu fiz 
entrevista em diversas com-
panhias, mas a minha idade 
e o fato de ter uma criança 
pequena em casa dificulta-
ram a minha volta ao mer-
cado de trabalho”, explica. 
Há dois anos, o cachorro da 
família faleceu e, navegando 
na internet, encontrou a Do-
gHero, plataforma que conec-
ta mães e pais de cachorro a 
anfitriões que hospedam os 
pets em casa, que hoje é a sua 
principal fonte de renda. “Vi 
na plataforma uma forma de 
cuidar de vários cães sem o 
risco de me apegar muito, 
ocupar a cabeça e construir 
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uma renda”, conta a anfitriã 
que ganha cerca de R$ 2 mil 
por mês. Em época de Natal e 
Ano Novo, o valor dobra.

O setor imobiliário tam-
bém vem abrindo porta para 
mães, que buscam a reto-
mada na carreira. Camila 
Villanueva, head de vendas 
da EmCasa, imobiliária di-
gital, deixou o emprego um 
pouco antes de engravidar. 
Ao tentar voltar, após o sex-
to mês de vida de sua filha, 
era questionada sobre seu 
estado civil e se tinha filhos. 
“Eu tentei por um ano me re-
colocar no mercado, mas não 
obtive sucesso”, explica Villa-
nueva. Formada em Direito, 
ela cogitou a possibilidade de 
trabalhar como corretora de 
imóveis e hoje exerce um car-
go de liderança na EmCasa. 
“Sim, eu sou mulher. Sim, eu 
sou mãe, mas, sim, eu tam-
bém sou profissional, quero 
ter minha carreira e também 
quero evoluir”, diz.



Exposição em Guarulhos apresenta 
fotografias de gestantes e newborns
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WWW.GUARUGARDEN.COM.BR
Av. Suplicy, 145 - Santa Mena - Guarulhos - SP

Visite-nos ou ligue:

(11) 2452-8440   2452-8156Utilize nosso Delivery
atendimento@guarugarden.com.br

Curta nossa fanpage:
guarugardenplantase�ores

Feliz Dia das Mães
A todas as mães a nossa singela homenagem.

Feliz Dia das Mães

Uma homenagem City Bread 
a todas as mães.

Av. Paulo Faccini, 449 - Guarulhos / SP  - (11) 2229-0465

Mãe:
 Pequena palavra,

mas com um 
significado

infinito, pois 
significa amor,

dedicação, força e 
sabedoria.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - As homenagens ao Dia das 
Mães durarão o mês inteiro no Parque 
Shopping Maia. O empreendimento re-
cebe, até o dia 31 de maio, pela primeira 
vez, a exposição “Eternizando Momen-
tos”, que apresenta fotografias de ges-
tantes e newborns. As imagens são de 
autoria de Paulo Rodrigues e Érica Ro-
drigues, da agência E! Comunicação, e 
podem ser conferidas gratuitamente.

Com mais de uma década de traba-
lho em Guarulhos e quase 10 mil clientes 
atendidos, Paulo e Érica Rodrigues são 
especializados em registrar os bebês, as 
mães, as famílias e as principais festas 
da cidade. Para a exposição Eternizando 
Momentos, os fotógrafos escolheram 20 
imagens, sendo que 10 mostram gestan-
tes e 10 têm como foco os newborns.

Segundo ele, a exposição tem como 
objetivo homenagear todas as mamães 
da cidade, inclusive Érica, que é sua es-
posa e também é mãe. “A exposição é 

Serviço:
Período: até 31 de maio
Horário: de segunda-feira a sábado, das 
10h às 22h; domingos e feriados, das 
14h às 20h
Local: Piso 3, em frente as lojas Ponto 
Frio e Mmartan
Valor: Gratuito
Endereço: avenida Bartholomeu de 
Carlos, 230 –  Jardim Flor da Montanha
Contato: (11) 2485 1600
www.parqueshoppingmaia.com.br

uma surpresa para Érica e espero que 
ela e todo o público consiga se emocio-
nar e se encantar pelas fotos que repre-
sentam momentos tão lindos como a 
maternidade e o nascimento”, disse.

A exposição é aberta ao público e 
funciona diariamente, de segunda-feira 
a sábado, das 10h às 22h; domingos e 
feriados, das 14h às 20h.
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DA REDAÇÃO - As homenagens ao Dia das 
Mães durarão o mês inteiro no Parque 
Shopping Maia. O empreendimento re-
cebe, até o dia 31 de maio, pela primeira 
vez, a exposição “Eternizando Momen-
tos”, que apresenta fotografias de ges-
tantes e newborns. As imagens são de 
autoria de Paulo Rodrigues e Érica Ro-
drigues, da agência E! Comunicação, e 
podem ser conferidas gratuitamente.

Com mais de uma década de traba-
lho em Guarulhos e quase 10 mil clientes 
atendidos, Paulo e Érica Rodrigues são 
especializados em registrar os bebês, as 
mães, as famílias e as principais festas 
da cidade. Para a exposição Eternizando 
Momentos, os fotógrafos escolheram 20 
imagens, sendo que 10 mostram gestan-
tes e 10 têm como foco os newborns.

Segundo ele, a exposição tem como 
objetivo homenagear todas as mamães 
da cidade, inclusive Érica, que é sua es-
posa e também é mãe. “A exposição é 
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Endereço: avenida Bartholomeu de 
Carlos, 230 –  Jardim Flor da Montanha
Contato: (11) 2485 1600
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uma surpresa para Érica e espero que 
ela e todo o público consiga se emocio-
nar e se encantar pelas fotos que repre-
sentam momentos tão lindos como a 
maternidade e o nascimento”, disse.

A exposição é aberta ao público e 
funciona diariamente, de segunda-feira 
a sábado, das 10h às 22h; domingos e 
feriados, das 14h às 20h.
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Após sete anos de um 
transplante de medula óssea, 
o sonho de ser mãe é realizado
DA REDAÇÃO - Ser mãe é uma 
das maiores dádivas para as 
mulheres, para a maioria é 
ter uma nova razão para vi-
ver e um novo foco de vida, 
mesmo com os desgastes do 
dia a dia, o amor de mãe é 
a mais elevada forma de al-
truísmo. O Instituto Brasi-
leiro de Controle do Câncer 
(IBCC) compartilhou uma 
história de uma mãe que 
ensina a não desistir dos 
seus sonhos.

Carolina da Mota Cer-
queira Tonioli, 35 anos, 
atualmente faz acompa-
nhamento no IBCC por 
conta de uma LMA Leuce-
mia Mielóide Aguda diag-

nosticada em 2012. “Quan-
do me casei em 2010 meu 
desejo era ser mãe em dois 
anos, esse desejo sempre 
foi presente em meu cora-
ção, desde menina sonhava 
e já planejava viver esse 
momento”, relata. Com 28 
anos veio à tona a notícia 
da doença, que ameaçou 
seu grande sonho de ser 
mãe, devido às consequên-
cias do tratamento que mi-
nimizam a fertilidade.

Carolina que é uma 
mulher batalhadora e não 
deixou a LMA afetar seus 
planos, aliás, a Leucemia 
não foi o fim, mas uma 
oportunidade de um novo 

olhar para a vida. Ela e seu 
esposo Sergio, com quem é 
casada há nove anos, deci-
diram tentar a FIV (fertili-
zação in vitro), e a resposta 
foi mais do que positiva, lá 
estava ela grávida das gê-
meas Helena e Isabela.

Ao declarar a sensa-
ção, Carolina se emociona. 
“Uma alegria inenarrável, 
difícil explicar em pala-
vras, sonhei tanto em rece-
ber essa notícia. E sabíamos 
da probabilidade, devido 
ao tratamento tínhamos 
uma potência maior pelo 
fato da minha sogra ser 
gêmea, isso aumentava as 
chances”, disse.
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Mãe com filho autista cria ONG em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - Ainda com 
cinco anos, o autista Lucas 
Kenzo, sofreu maus tratos na 
escola sendo deixado tranca-
do na sala e até chorando na 
chuva. O fato poderia ser mo-
tivo de desespero para mãe 
Alexandra Oliveira Oniki, de 
44 anos, mas foi precursor de 
uma nova etapa em sua vida 
e na criação do Centro de In-
clusão e Apoio ao Autista de 
Guarulhos (Ciag). 

“Eu só soube desses maus 
tratos porque o Conselho Tu-
telar me notificou de uma 
denúncia anônima contra a 
escola. Eu nem sabia como 
funcionava essas coisas. Na 
época eu fiquei arrasada e 
pensei até em montar uma 
escola, mas fui orientada que 
ao invés disso poderia montar 
uma ONG”, conta Alexandra. 

Então em 2010, sem di-
nheiro, mas com vontade 
de fazer alguma coisa pelas 
mães com filhos autistas 

e pelas próprias crianças 
criou o Ciag. “Tinha uma 
comunidade de mães no 
Orkut, mas a gente não ti-
nha um real no bolso, en-
tão fizemos um bazar com 
roupas usadas no dia 26 de 
setembro de 2010”, destaca. 

O Ciag surgiu somente 
com atendimento as mães 
que realizavam reuniões e 
lutavam para manter o pa-
gamento do aluguel da sede. 
Somente em 2012 conseguiu 
iniciar ações com crianças e 
pais, com atendimento psi-
cossocial e apoio pedagógico. 
Hoje a instituição já atende 
100 alunos de dois a 17 anos 
e seus responsáveis, além de 
acumular uma fila de espera. 

Alexandra não se deu 
por satisfeita apenas em 
montar a ONG, mas se for-
mou em Pedagogia, Psico-
pedagogia e Qualificação 
ABA - Análise do comporta-
mento aplicada e pensa ain-
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LEVE UM BRINDE UMA
SELFIE INSTANTÂNEA

COM SUA MÃE!

Uma nova chance
A garotinha Alice Dias do Santos Moreira, foi diagnosticada com um linfoma não-Hodking, 

doença semelhante a Leucemia, quando tinha apensas três anos, em fevereiro do ano passado. 
A rotina da mãe, Viviane Dias do Santos Moreira, de 35 anos, foi totalmente alterada já que, com 
o tratamento as duas passaram a morar no hospital. Dos 30 dias do mês, pelo menos 25 deles a 
menina passava internada. 

“Com a quimioterapia a imunidade dela ficava muito baixa, ela poderia morrer até com uma 
gripe”, lamenta Viviane, contanto que pediu licença do emprego de professora de Português. “Ser 
mãe é doar a vida o tempo todo. Quando ela estava passando pelo tratamento eu queria até poder 
dar todas as minhas veias”, conta, afirmando que sua crença em Deus a sustentou.

da em fazer mestrado. 
Kenzo hoje tem 15 anos, 

estuda em escola especiali-
zada, mas quando o autismo 
foi diagnosticado pegou a 
mãe de surpresa. “Eu passei a 
pesquisar todos os dias, para 
entender o que era o autismo. 
Na época eu não tinha uma 
associação. Eu era muito sozi-
nha. Então se daqui a 10 anos, 
uma mãe não derrubar uma 
lágrima e passar pelo que eu 
passei, meu papel foi cumpri-
do” destaca Alexandra.



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

|    Sábado e domingo, 11 e 12 de maio de 20198
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FAZEMOS A MAIS LINDA

CHURRASQUEIRA DE TIJOLO

À VISTA

MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA

ASSOALHO
CUMARU

10CM

*R$ 15,00 ML
À VISTA NO DINHEIRO

BOLETO BANCÁRIO

COMPRE AGORA!

FORRO PVC

À VISTA NO DINHEIRO

Nos acompanhe
na rádio 10 FM

www.radio10.com.br/ouvir
Todos os SÁBADOS

das 09h00 ás 11h00

JOÃO PAES

A São João Madeiras  
parabeniza todas as 
Mães pelo seu dia !
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Aeroporto de Cumbica está na 45ª 
posição entre terminais do mundo

CPTM apresentará trem da série 2500 para a Linha 13-Jade no começo de junho

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Cancelamentos de voos da Avianca fazem terminal 
rodoviário registrar aumento de passageiros

MAYARA NASCIMENTO - O aero-
porto de Viracopos, em Campi-
nas, e o aeroporto Afonso Pena, 
em Curitiba, estão entre os 10 
melhores do mundo segundo 
o ranking AirHelp Score 2019, 
divulgado na quinta-feira (09). 
Curitiba está em 4º lugar e 
Campinas em 10º. O GRU Air-
port – Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, fi-
gura na 45ª colocação.

Um total de 132 aeropor-
tos foi avaliado nos quesitos 
pontualidade, qualidade do 

LUCY TAMBORINO - Com os can-
celamentos de voos da Avian-
ca, o Terminal Rodoviário de 
Guarulhos viu os embarques 
aumentarem 30% no mês de 
abril, saindo de 4.138 passagei-
ros em 2018 para 5.361 neste 
ano. Em 2017 foram 3.358 em-
barques no mesmo período. 

A companhia aérea passa 
por uma a crise financeira e 
por processo de recuperação 
judicial, fato que levou a em-
presa a cancelar diversos voos 
no mês passado em Guaru-
lhos, além de estar sem voos 
domésticos na cidade desde 
o último dia 28. A empresa 
também já demitiu diversos 
funcionários que atuavam 
no GRU Airport - Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica. A demissão em 
massa representou pelo menos 
corte de 30% da mão de obra. 

Apesar disso, a Socicam, 
empresa que administra o 

serviço e varejo. Entre os pri-
meiros do mundo estão o Ae-
roporto Internacional Hamad, 
em Doha (Qatar), seguido por 
Tóquio-Haneda (Japão) e Ate-
nas (Grécia).

As companhias aéreas 
também foram avaliadas, e a 
Latam foi eleita a 6ª melhor 
do mundo. A Azul se figurou 
em 29º lugar, e a Gol em 58º. 
A primeira posição é ocupada 
pela Qatar Airways, seguida 
de American Airlines (EUA) e 
Aeromexico.

Terminal Rodoviário de Gua-
rulhos afirma que o aumento 
pode não ter influência com os 
cancelamentos de voos da com-
panhia, pois os destinos afeta-
dos diferem dos que são atendi-
dos pelo Terminal Rodoviário e 
Turístico de Guarulhos. 

O número de passageiros 
até o mês passado no Terminal 
Rodoviário de Guarulhos foi de 
quase 23 mil, ante a 17,6 mil 
no ano passado e 14,4 mil em 
2017. Já em todo ano de 2018 
foram 56,7 mil passageiros e 
em 2017 47,5 mil pessoas.

LUCY TAMBORINO  - Fabricado 
pela CCR, o primeiro novo 
trem da série 2500 para Li-
nha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM) pode ser entre-
gue em junho. De acordo com 
o Diário Oficial do Estado, 
um funcionário público irá 
a Qingdao, na China, cidade 
onde a sede da empresa fabri-
cante está instalada. 

A publicação aponta que 

a visita será para a cerimônia 
de entrega do primeiro trem, 
cujo objeto é o serviço de pro-
jeto, fabricação e comissiona-
mento de oito trens de oito 
carros cada, totalizando 64 
carros para a Linha 13-Jade.

Apesar disso, os novos 
trens devem começar a circu-
lar somente no segundo se-
mestre, depois de passar por 
testes de performance. Uma 
concorrência para aquisição 

do material rodante no valor 
de R$ 316,7 milhões foi venci-
da pelo consórcio Teimoinsa-
-Sifang.

Equipados com tecnologia 
de ponta, os trens terão ilumi-
nação interna com tecnologia 
de LED’s, sistema de detecção 
e imobilização do trem em 
caso de ocorrência de des-
carrilamento; de controle de 
tração e frenagem atuando 
em casos de patinagem e des-

lizamentos das rodas do trem; 
de identificação do condutor 
(biométrico e por senha), mo-
nitores multimídia e mapa de 
linha eletrônico, entre outras 
funcionalidades.

As composições também 
terão monitoramento com câ-
meras no interior e parte ex-
terna frontal e um diferencial: 
bagageiros dispostos ao longo 
dos salões de passageiros.

Atendendo ainda as exi-

gências das Normas Brasilei-
ras de acessibilidade devem 
contar com todos os disposi-
tivos para orientar usuários 
com deficiências auditiva 
(mapa dinâmico) e visual (áu-
dio), tais como: sinalização 
visual para identificação de 
assentos preferenciais, painel 
eletrônico para orientar o lado 
de desembarque e local das 
estações concomitante com 
áudio. 
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Polícia interrompe venda ilegal de vagas de castração 
animal oferecidas gratuitamente pela prefeitura

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

TRT determina fim da greve e ônibus voltam a circular

DA REDAÇÃO - A Polícia Civil 
inibiu a concretização da ven-
da ilegal de oito vagas de cas-
tração animal oferecidas gra-
tuitamente pela prefeitura.  A 
ação na última quinta-feira (09) 
aconteceu no DPAN Bonsuces-
so onde um suspeito de parti-
cipar da transação foi flagrado 
tentando retirar os animais que 
já haviam sido submetidos às 
cirurgias.

MAYARA NASCIMENTO - A greve 
de ônibus municipal e inter-
municipal afetou a rotina de 
muitos cidadãos nesta ma-
nhã. Por volta das 12h30 o 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT) determinou o fim 
da paralisação organizada 
pelo Sindicato dos Conduto-
res de Veículos Rodoviários e 
Trabalhadores em Empresas 
de Transporte de Guarulhos e 
Região (Sincoverg) e o retorno 
imediato da circulação dos ve-
ículos. Os funcionários come-
çaram a voltar aos seus postos 
de trabalho por volta das 14h. 

Os trabalhadores conse-
guiram o reajuste linear de 
5,07% para todos os benefí-
cios e a Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) foi 

Prefeitura, EMTU e CPTM adotaram planos 
de emergência para minimizar os impactos

Logo que foi comunicada da decisão dos trabalhadores pela 
greve, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), montou um esque-
ma de emergência para amenizar os problemas que a paralisação 
causaria para a população. Com a utilização dos micro-ônibus, 
que cobriram a maior parte das rotas das 66 linhas paralisadas, 
o Plano  de Atendimento entre Empresas de Transporte em Si-
tuação de Emergência (Paese) funcionou bem e evitou maiores 
problemas durante a madrugada. 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), 
que faz rotas intermunicipais, deslocou ônibus da região com o 
itinerário das linhas que estavam paralisadas para auxiliar no 
deslocamento dos passageiros. 

De forma a ajudar quem precisou chegar a São Paulo, a Com-
panhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) diminuiu o 
intervalo dos trens da Linha 13-Jade de 20 para 10 minutos, e 
aumentou a capacidade de transporte de passageiros de sete mil 
para 10 mil por hora em cada sentido no período de maior mo-
vimentação. O número de passageiros embarcados nas estações 
Aeroporto-Guarulhos e Guarulhos-Cecap aumentou 34%.

mantida. Apesar da multa de 
R$ 100 mil por dia parado, o 
secretário-geral do Sincoverg 
Wagner Menezes, conhecido 
como Marrom, comemorou a 
conquista dos trabalhadores. 
“Estamos tentando recorrer à 
multa. Nós saímos vitoriosos 
e a greve foi um sucesso”, co-
mentou.

O TRT tinha determinado 
a circulação de pelo menos 
50% da frota durante a greve e 
70% nos horários de pico, mas 
isso não aconteceu. Algumas 
pessoas não foram trabalhar e 
outras optaram por carros por 
aplicativo, motivo pelo qual 
os pontos de ônibus estavam 
mais vazios que o comum. 
“Demora muito e passa lotado, 
nem dá para entrar. A saída foi 

pedir um carro por aplicativo 
e pagar para trabalhar”, con-
tou Leandro Nunes, que espe-
rou por 40 minutos para con-
seguir um transporte público 
para chegar ao trabalho e não 
será reembolsado pelo valor 
adicional que gastou.

Outro passageiro que não 
quis se identificar, percorreu 
diversos pontos de ônibus do 
centro da cidade tentando em-
barcar. “Qualquer ônibus que 
me leve até São Paulo já ajuda. 
De lá é mais fácil se locomover 
por causa do Metrô”, disse.

Além disso, muitas vans 
irregulares foram vistas cir-
culando pela cidade para 
atender toda a população. Al-
gumas delas com valores de 
tarifa a R$ 5 e oferecendo a 
possibilidade de pagamento 
em cartões de crédito e débito.

A denúncia anônima foi re-
cebida pelo DPAN na noite des-
sa quarta-feira (08). As vendas 
estavam sendo feitas através 
de rede social por uma mulher 
que possuía o cadastro de pro-
tetora individual e conseguiu 
as vagas na campanha exclusi-
va para protetores e ONGs rea-
lizada recentemente.

A castração de cães e gatos é 
totalmente gratuita e a cobran-

ça pode acarretar em indicia-
mento por crime de estelionato, 
com punição prevista pelo art. 
171 do Código Penal brasilei-
ro. Com o intuito de coibir este 
tipo de prática, os agendamen-
tos para castração são realiza-
dos somente através de portal 
dpan.guarulhos.sp.gov.br, com 
disponibilidade de 250 vagas 
semanais para cidadãos e 125 
vagas mensais para protetores.
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      A Escola de Administração Pública Municipal 
(Esap) está com inscrições abertas até o próximo 
dia 20 para a palestra “Conheça o IPREF”, que 
acontecerá no dia 21, das 14h às 17h, no auditório 
do Instituto situado na rua do Rosário, 226 – Vila 
Camargo. As inscrições devem ser feitas pelo portal 
do servidor (portaldoservidor.guarulhos.sp.gov.br), 
na aba “esap”. A palestra tem 50 vagas disponíveis 
e o objetivo é fornecer conhecimentos básicos sobre 
o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
gestão dos recursos previdenciários, regras de 
acesso aos benefícios previdenciários, história do 
Ipref, gestão dos recursos previdenciários e direitos 
dos segurados do RPPS. Para falar sobre os temas 
estarão presentes a agente de setor de análise de 
benefícios, Alessandra dos Santos Semensato e a 
agente responsável pelo setor de pessoal e folha de 
benefícios, Raquel V. F. N. Viveiros.

      Projeto de geração de renda da prefeitura, 
a Feira da Economia Solidária está a todo 
vapor com as vendas para o Dia das Mães, 
comemorado no próximo domingo (12). Esta 
semana, os artesãos cadastrados na Secretaria 
do Trabalho estão em cinco lugares de grande 
fluxo de pessoas. Até sábado (11), 12 artesãos 
estão comercializando seus produtos no calçadão 
da rua Dom Pedro II e nos terminais São João e 
Pimentas, das 9 às 17h. Já ocorrendo apenas 
no sábado (11), a população pode conferir os 
artesanatos em mais dois locais: na tenda 
amarela do Bosque Maia, das 9 às 17h, e no Lago 
dos Patos, na Vila Galvão, das 12h às 22h. Quem 
visitar os locais poderá encontrar artesanatos 
em geral, acessórios de moda, panos de prato, 
artesanatos feitos com pneus reciclados, entre 
outros, vendidos a preços populares.

ANOTE

 O Grêmio era um daqueles 
antigos Chevette Júnior encarando 
uma subida, até pegar embalo

O futebol reage
O futebol nunca decepciona aque-

les que são apaixonados pela pelota. 
Foram três jogos em apenas uma 
semana, três viradas heroicas com 
enredos diferentes. É um privilégio 
poder escrever sobre esses feitos. 
Para minha geração, que não teve o 
privilégio de ver Pelé em campo, en-
tendemos um pouco melhor a fasci-
nação que só o futebol proporciona.

A virada do Fluminense contra o 
Grêmio foi a flechada no calcanhar 
do Aquiles ou o valente Davi derru-

bando o gigante Golias. Renato Gaú-
cho falou mais de (4 x 3) vezes na 
entrevista que seu time “deu mole”, 
mas o ponto fundamental para a vi-
tória do Tricolor Carioca foi a sober-
ba dos gaúchos. A equipe do Grêmio 
é muito superior ao Flu e com 3 x 0 
no placar o time desacelerou. Após 
a falha do goleiro Júlio César no se-
gundo gol, o Fluminense veio para 
cima como uma carreta desgoverna-
da, é difícil parar. O Grêmio era um 
daqueles antigos Chevette Júnior 
encarando uma subida, até pegar 
embalo novamente o jogo já tinha 
acabado.

Na vitória de 4 x 0 do Liverpool so-
bre o Barcelona o enredo foi diferente. 
O placar do primeiro jogo foi injusto 
e os Reds precisavam provar que os 
seus cinco títulos de Champions Le-
ague o credenciam também a ser um 
dos gigantes do futebol europeu. Após 
14 anos do Milagre de Istambul, onde 
venceu o Milan nos pênaltis após estar 
perdendo por 3 x 0, a equipe de Jürgen 
Klopp fez o que parecia impossível, e 
como uma Fênix, animal mitológico 
que é a mascote do time, ressurgiu das 
cinzas mais uma vez, mesmo sem o fa-
raó Salah e o brazuca Firmino.

Tudo corria calmamente um dia 
depois, na quarta-feira, ainda está-
vamos anestesiados com o que o 
futebol nos proporcionou e colocan-
do de volta ao status de terráqueo o 
craque Argentino Messi, chamado 
algumas vezes de alienígena. O Ajax, 
queridinho da torcida, fazia 2 x 0, 
após vencer a ida fora de casa pelo 
placar mínimo. Mauricio Pochettino 
escalou Lucas como um falso 9 e as-
sim foi o primeiro tempo, o atacante 
quase não relava na bola, mais falso 
do que nota de 3 reais. No intervalo 
o treinador argentino corrigiu seu 
erro, empurrou o Tottenham para 
cima dos holandeses, que nitidamen-
te jogaram a toalha. Cansados e sem 
a mesma velocidade na marcação da 
saída de bola, o Ajax via Lucas como 
um verdadeiro The Flash. O Brasi-
leiro ganhou todas as bolas, sobrou 
em campo e fez o famoso hat-trick, 
tão ou mais improvável do que seria 
uma virada inglesa no confronto.

Numa época em que engravata-
dos tentam engessar o futebol com 
árbitros de vídeo, tabelas e fórmulas 
de campeonatos esdruxulas e a rou-
balheira que sempre corre solta, o 
futebol resolveu dar a resposta: e na 
bola!

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

Feliz Dia das Mães
MÃE...

São três letras apenas, As desse nome bendito:

Três letrinhas, nada mais... E nelas cabe o infinito

-Mário QUintana-

Sumforces I
R. Ari Barroso, 166 
 Jd. Pinhal, Guarulhos.

Sumforces II
R. Cavadas, 43 
 Vila Endres, Guarulhos.

Sumforces III
R. Túlio Brancaleone, 114 
Centro, Guarulhos.

Sumforces IV
R. João Teixeira Machado, 211 
Vila Campesina, Osasco.
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Angolano fala sobre pausa na 
Liga Paulista: ‘vai ser importante 
para reorganizar a equipe’

Galo tem 21 jogos de diversas categorias neste fim de semana

FOTOS: LUCAS CANOSA

Duas vitórias para cada lado no 
confronto entre Guarulhense e São Paulo

LUCAS CANOSA - Com uma vi-
tória na Liga Paulista após 
seis partidas realizadas na 
Liga Paulista, o sub-15 do 
Guarulhense não fez a cam-
panha esperada na com-
petição. No entanto, ainda 
com chances de classifica-
ção para a próxima fase do 
torneio, o Galo se anima 
com uma “folga” neste final 
de semana, muito comemo-
rada pelo treinador Ricardo 
Luiz, o Angolano.

“Montamos uma equipe 
totalmente do zero. Foi um 
time feito através de penei-
ra e, apesar dos resultados, 
não estou insatisfeito com 
o desempenho. Os meni-
nos são jovens e ainda vão 
maturar conosco. Esta para-
da nos dá mais chances de 
treinar e aprimorar a equi-
pe pensando na próxima 

LUCAS CANOSA - Maior repre-
sentante do futsal da cidade 
em número de equipes e atle-
tas, o Guarulhense tem diver-
sos desafios neste final de se-
mana, com partidas válidas 
por três competições dife-
rentes. Na Federação Paulista 
de Futsal, no sábado, 11, as 
equipes sub-18, sub-16, sub-
14 e sub-12 enfrentam o São 
Caetano no Ginásio Palestra 

LUCAS CANOSA - O Guarulhen-
se recebeu na tarde deste sá-
bado (04), no Ginásio Fiora-
vante Iervolino, a equipe do 
São Paulo, em rodada válida 
pelo Campeonato Metropoli-
tano. Os times sub-16 e sub-
18 venceram por 5 a 4 e 4 a 
1, respectivamente, enquanto 
os visitantes triunfaram nas 
categorias sub-12 e sub-14, 
na ordem, pelos placares de 
5 a 0 e 9 a 4.

Os gols do Galo foram 
marcados por Matheus Ro-
quejani (3x) e Thomas no 
sub-14; Vicente (2x), Guilher-
me Henrique (2x) e Victor 
Giz no sub-16, além de Vini-

partida”, disse o treinador.
Perguntado sobre as 

chances de classificação 
na competição, Angolano 
se anima. “Enquanto hou-
ver esperança, não vamos 
desistir. Em um Campe-
onato Brasileiro (2009), 
deram 1% de chance ao 
Fluminense de escapar do 
rebaixamento. Eles não só 
escaparam como foram 
campeões no ano seguinte. 
Exemplos como este nos 
motivam a seguir, além 
da vontade dos garotos de 
melhorar o desempenho. 
Seguiremos trabalhando 
firme”, concluiu.

O Guarulhense volta a 
entrar em quadra pela Liga 
Paulista no domingo (19), 
às 16h, diante do Hortolân-
dia, no Ginásio Victor Sa-
valla, casa do rival.

de São Bernardo, a partir das 
14h, em rodada válida pelo 
Metropolitano.

Ainda no sábado, no Es-
tadual feminino, o Atlético 
recebe o Taboão da Serra 
nas categorias sub-13, sub-15 
e sub-17, às 17h, no Ginásio 
Fioravante Iervolino. O local 
também é palco do Campe-
onato Paulista de Iniciantes. 
Os times sub-8, sub-9 e sub-

cios (2x), Faggian e Renato 
no sub-18.

Agora, as categorias me-
nores do Atlético vão a São 

Bernardo, onde enfrentam o 
São Caetano FC, neste sába-
do (11), a partir das 14h, no 
Ginásio do Palestra.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

10 do Galo medem forças 
com o Gremetal de Santos, 
a partir das 9h. Pela Liga 
Paulista, na categoria sub-
9, o Tricolor de Guarulhos 
enfrenta o Chute Inicial Co-
rinthians, às 17h, no Parque 
São Jorge.

Na Liga Ponto de Encon-
tro, na mesma data, o sub-10 
desafia o Thomaz Mazzoni, 
às 13h50, na Arena Guaru-
lhense, no Cocaia. A qua-
dra do Colégio Marconi Ti-
móteo recebe outras quatro 
partidas da escolinha oficial 
do clube. Às 11h30 o sub-
12 duela com o Rubrowan, 
confronto que se repete às 
12h20 na categoria sub-8 
e, por fim, os comandados 
dos professores Nelsinho e 
Wellington Severo jogam 
diante do Suzano nos times 
sub-14 e sub-12, às 13h10 e 
14h, respectivamente.



ÁRIES: Confusões acontecerão dentro das relações inter-
pessoais. Os números decimais influenciarão juntamente 
com o elemento fogo para esta situação.

TOURO: Estará em alta a sua perseverança e determi-
nação. A terra irá lhe ajudar neste excelente processo. 
Decisão é o foco para grandes acontecimentos.

GÊMEOS: Será um dia em que se mostrará muito taga-
rela. Porém o elemento ar favorecerá a sua inteligência. 
Saiba escolher a direção para chegar no caminho certo.

CÂNCER: Alguns momentos te farão agir de forma mais 
cautelosa que o habitual. Deve se sentir um pouco mais 
tímido e dependente. 

LEÃO: Resplandecerá no seu coração uma vontade inex-
plicável de viver. Tudo indica que a passagem de Netuno 
em sol com ajuda de fogo serão os motivos.

VIRGEM: A explanação dos seus sentimentos será favo-
recida por Netuno. A coerência dos seus pensamentos 
tende a influenciar a opinião dos outros.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

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: Será um importante dia para a diplomacia. Tente 
mediar as ideias entre os seus amigos e familiares. 
Centralize sua emoções.

ESCORPIÃO: Os fatores da paixão irão mexer muito com 
seu coração. Urano favorecerá um relacionamento mais 
apaixonante. 

SAGITÁRIO: Estará com a mente aberta para novas 
ideias. Sua constelação juntamente com Júpiter, lhe dará 
o humor e a sabedoria para seguir em frente.

CAPRICÓRNIO: A lua pode influenciar um pouco as suas 
ideias. O que pode fazer com que você seja manipulado 
por outras pessoas. 

AQUÁRIO: Algumas perdas transformarão o seu dia 
muito por conta da atividade em mercúrio seguido de 
fogo. Mantenha a calma.

PEIXES: O seu sistema linfático irá influenciar positiva-
mente o seu dia. Sua constelação não irá interferir muito 
assim como seu planeta regente, Netuno.
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DA REDAÇÃO - Com a chegada 
do filme X-Men: Fênix Negra, 
que deve estrear em junho, a 
20th Century Fox decidiu re-
alizar o X-Men Day para co-
memorar com os fãs os quase 
20 anos da saga de mutantes. 
Na próxima segunda-feira 
(13), serão lançadas uma série 
de ações online, com a parti-
cipação dos personagens da 
saga, além do lançamento de 
conteúdos exclusivos e sur-
presas para os fãs. 

Nesse dia também come-
ça a pré-venda de ingressos 

‘X-Men: Fênix Negra’ tem 
pré-venda de ingressos anunciada

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

para X-Men: Fênix Negra, 
que deve estrear no dia 6 do 
mês que vem.

Na trama, os X-Men en-
frentam seu inimigo mais 
formidável e poderoso: Jean 
Grey. Durante uma missão 
de resgate no espaço, Jean 
quase morre ao ser atingi-
da por uma misteriosa força 
cósmica. Quando ela volta 
para casa, essa força não só 
a torna mais poderosa, mas 
muito mais instável. Lutan-
do com essa entidade dentro 
de si, Jean libera seus po-

deres de uma maneira que 
não pode compreender nem 
conter. Com Jean perdendo 
o controle e ferindo aqueles 
que ela mais ama, ela come-
ça a devastar a própria força 
que une os X-Men. Agora, 
com essa família caindo aos 
pedaços, eles devem encon-
trar uma maneira de se unir 
– não apenas para salvar 
Jean, mas também o nosso 
próprio planeta, ameaçado 
por alienígenas que desejam 
usar essa força e governar a 
galáxia.

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

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS
VEÍCULOS

INDICADOR PROF.

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 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

Oportunidade

Dinheiro Autos Relax

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.
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.,aumento 
de escore, financia imovel 
novo e usado. F.: 4211-
1400.
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.
JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats

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

Esoterismo

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

SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 
wcs., gar p/ 2 autos Doc. 
oK.315 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 195 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TERRENO B. MAIA 10X25 
Doc Ok. 450 Mil. Est. 
Imóvel - valor.  F.: 2382-
8300
TERRENO 500MTS² 
ESQUINA 
B. Vista, plaino, Doc. Ok. 
R$ 485 Mil. F.:2382-8300
LINDO APTO. NOVO 
Ed. Forever 2 Dorms., fino 
acab., + deps., sac.,  gar., 
lazer completo.  R$ 100 mil 
de entrada + transf. Divida. 
F.: 2382-8300
SITIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 20Mil + prest. R$ 
500/mês. F.: 4328-5097/ 
96717-5097

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.99025-7977 foto 
Whats
SONINHA RABUDA 
Sem Frescura. Faço o que 
sua parceira não faz. At. de 
seg. a segunda F.:99106-
3801
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. BELLA 

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
CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 .
MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir de 
5 Mil , e prest R$ 250, F.: 
96717-5097/ 4328-5097
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
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

18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

COMPRAMOS SEU 
VEÍCULO 
Mesmo Alienado acima de 
2013. Pagamento a Vista . 
F.: 2459-1578

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

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

TEM 60 ANOS E AINDA NÃO É 
APOSENTADO. ESTAMOS 

FAZENDO APOSENTADORIA
GRATUITAMENTE

ATENDIMENTO DAS 10H ÁS 16H

LIGUE tenha mãos PIS, OU COMPAREÇA 
COM AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS  

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - CONJ. 1104
METRÔ SÉ SÃO PAULO - CENTRO

Se você teve registro entre 
1989/1990 a 1999

Tem saldo do Plano
Collor para receber

CONSULTA GRATUITA!
 Só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS

(11) 3104-9990 Dra. Tatiana
96960-4907 (Oi) 96090-4837

SAÚDE

FOTO: DIVULGAÇÃO

Parque Cecap recebe macarronada beneficente no sábado
MAYARA NASCIMENTO - No sá-
bado (11) a partir das 13h, o 
Clube de Bocha Cecap Even-
tos recebe a macarronada 
beneficente. A festa contará 
com música ao vivo e brin-
quedo para as crianças. A 
entrada é gratuita e o prato 
custa R$ 10. A renda será 
revertida para o Plantão da 
Solidariedade, da Paróquia 
São Roque, no Parque Cecap. 
O projeto realiza a doação de 
agasalhos e oferece 200 refei-
ções por dia para moradores 
em situação de rua e de vul-
nerabilidade social.

“A ideia surgiu de fazer 
um samba com macarronada 
para reunir os amigos e aju-

dar alguém, então escolhe-
mos uma entidade do próprio 
bairro”, comentou Carolina 
Germini, uma das organi-
zadoras. Além de Carolina, 
também fazem parte da or-
ganização Clovis Alves Luna 
Júnior, Eduardo Funahashi, 
Ângelo Paixão, Nathaly Mou-
ra e Cristina Moura.

A música ficará por con-
ta do Grupo Diboa, da Jaque 
Carvalho, Carllão Maneiro 

e Tereza Gama. Nos inter-
valos, o DJ Bambam anima-
rá o público tocando Black 
Music, Flash Back e outros 
estilos. Para as crianças, o 
entretenimento é garantido 
com palhaços e brinquedos 
infláveis. 

As bebidas serão vendi-
das pelo Bar do Josué e pelo 
Digão Drinks, e o cardápio 
variado também conta com 
caipirinha e batidas.

Serviço:
Data: Sábado (11)
Horário: A partir das 13h
Endereço: rua Célia Domingues Faustino, 102 – Parque Cecap



|    Sábado e domingo, 11 e 12 de maio de 201914 www.fmetropolitana.com.br

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

gçêå~äJÑçäÜ~JÖì~êìäÜçëJMRJMOKéÇÑ===N===MULMRLOMNV===NUWRUWOM


