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Manter solto durante o processo não é 
impunidade como socialmente pode parecer, 
mas sim garantia”, Nefi Cordeiro, ministro do STJ
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‘Festa Revival’ acontece 
neste sábado com 
cover do Queen
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Aventura-se em uma 
viagem de balão em 

Boituva
Turismo Pág. 11

DólarBovespa
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Servidores rejeitam nova proposta 
da prefeitura e ameaçam paralisação
Em estado de greve desde o início do mês, a categoria rejeitou ontem o segundo reajuste e aprovou um protesto para o dia 22; de acordo 
com a administração municipal, para mais da metade dos funcionários públicos o aumento é superior a inflação de 4,47%
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Prefeitura 
intensifica ações de 

revitalização das 
ruas da cidade
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Pedestres são os 
que mais morrem 

em acidentes 
no município
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STJ manda colocar Temer 
imediatamente em liberdade
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-0,62%
R$ 4,45

Sem consenso, vereadores adiam 
votação do novo Plano Diretor
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BICHOS - A singularidade e importância dos animais mais minúsculos para a continuidade da vida na natureza
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Ao saber da notícia de 
que o veterano homem de 
rádio e TV, Joseval Peixoto, 
com quem trabalhei no SBT, 
está concluindo um projeto 
de futebol de várzea em São 
Paulo, acabei sendo assalta-
do por lembranças que me 
levaram ao velho Golfinho, 
dirigido pelo saudoso Adolfi-
nho Noronha. Velho, no senti-
do do tempo que nos separa, 
mas o plantel do Golfinho era 
todo formado por jovens, a 
começar pelo próprio Adolfi-
nho, cujas atitudes e compor-
tamento nada lembravam o 
sisudo Adolfo de Vasconce-
los Noronha, seu pai, diretor 
e fundador da Faculdade de 
Direito, primeiro curso univer-
sitário da cidade.

Lembrei-me do Golfinho 
por causa da atuação do time 
de futebol de Guarulhos no 
Desafio ao Galo, porque é 
exatamente este o nome que 
Joseval pretende dar para o 
evento que está preparando. 
Uma boa: vamos ter a volta 
do Desafio ao Galo.

 
Copa Arizona
No entanto não foi no De-

safio ao Galo que a equipe 
de Guarulhos mostrou todo o 
seu potencial. Foi na década 
de setenta, no começo, não 
me lembro o ano, o time ga-
nhou a Copa Arizona de Fu-
tebol. Arizona era a marca de 
cigarro bastante popular na 
época e dava título ao cam-
peonato, no tempo em que o 
hábito de fumar não era tão 
perseguido. Hoje, nem pensar 
em ter cigarro patrocinando o 

esporte. Mas, na época, tudo 
bem. A grana era bem-vinda.

 
Golfinho Internacional
A conquista da Copa Ari-

zona, disputada com times da 
capital e do interior, rendeu ao 
Golfinho a chance de disputar 
a final internacional no Chile, 
jogando com o vencedor da 
versão chilena do torneio. O 
principal jogo, em Santiago, 
teve até transmissão ao vivo 
da Rádio Boa Nova de Gua-
rulhos.

Eu fiquei no plantão que 
funcionava no estúdio recém-
-inaugurado no bairro do Pi-
canço. Para o Chile foram Os-
valdo Tassi, o jovem repórter 
Edison Marcos e o editor-che-
fe da Folha Metropolitana, 
Ademir Malavasi. Malavasi fez 
comentários pela rádio e se 
encarregou da cobertura feita 
para esta folha. A narração foi 
de Osvaldo Tassi. A conquista 
foi festejada aqui, no Recan-
to Amigo. O Golfinho trouxe 
a taça de Santiago. Ganhou o 
jogo final por dois a zero.

 
Joseval Peixoto
A ideia de Joseval Peixoto 

em trazer de volta o Desafio 
ao Galo merece nosso aplau-
so. O campeonato era dispu-
tado nas manhãs de domingo 
num estádio do Bom Retiro, 
em São Paulo. Era transmiti-
do pela TV Gazeta com ótima 
audiência. Vamos torcer para 
repetir aquele sucesso todo. 
E Joseval dispensa comentá-
rios. Sua narração do milési-
mo gol de Pelé está na histó-
ria do rádio brasileiro.

ria deixando as portas abertas em outros 
partidos, pois será pré-candidato a pre-
feito de qualquer maneira em 2020, seja 
lá pela sigla que for. Sua possível ida à 
Rede, já foi comentada nos bastidores e 
até na imprensa local, mas essa agora é 
pra abalar Bangu! Segundo consta, Pietá 
já estaria em conversas bem adiantadas 
também com o pessoal do Partido Verde, 
isso mesmo, o partido do ex-prefeito Jovi-
no Cândido. As tratativas estariam em an-
damento bem na surdina e pouquíssimas 
pessoas estão sabendo das movimenta-
ções. Depois que Jovino se aliou a Marte-
lo em 2016, tudo agora é possível. Quem 
viver, verá!

Utilidade pública
O programa Espalha Fatos, apresen-

tado pelo renomado jornalista Hermano 
Henning na TV Guarulhos canal 3 da Net e 
508 HD da Vivo, entrevistará nessa quar-
ta-feira, 15, o diretor do Sinthoresp (Re-
gional Guarulhos), Wellington Cleber dos 
Santos, e o advogado Dr. Allan de Carva-
lho. Na pauta, a expressiva vitória do Sin-
dicato dos Empregados em Hospedagem 
e Gastronomia de São Paulo e Região, que 
firmou acordo com o grupo Mc Donald’s, 
onde os ex-empregados da marca ganha-
ram o direito de receber até R$ 1.800,00, 
que estava em litígio há anos. Três mil tra-
balhadores já foram localizados, mas mui-
ta gente que trabalhou nos últimos cinco 
anos na empresa nem sabe que tem esse 
dinheiro para sacar. Devido a demora na 
batalha judicial, os ex-funcionários não 
acreditam nas cartas enviadas pelo sindi-
cato e não correm atrás dos seus direitos. 
Excelente dica pra você ou para um amigo 
que se enquadre nessa situação. Vamos 
ajudar a encontrar esse pessoal!

Sem GPS
Genilda Bernardes, presidente do PT 

de Guarulhos, no ímpeto de criticar o 
atual governo municipal, nem assistiu e 
já foi logo publicando ontem em sua pá-
gina no Facebook, um vídeo que lhe foi 
compartilhado, onde um dito profissional 
da Saúde estaria sendo preso, algemado 
e jogado no camburão supostamente por 
cobrar salários atrasados da Prefeitura. 
Na postagem, a parlamentar não poupou 
nem o prefeito Guti citando literalmente o 
seu nome e falando um monte. Mais tar-
de, após alguém ter avisado que a petista 
viajou na maionese, Genilda foi obrigada 
a apagar a gafe, pois nos uniformes dos 
policiais estavam estampados em letras 
garrafais “Polícia Militar do Paraná”, e ela 
nem viu. Tremenda bola fora, mas infeliz-
mente isso hoje está se tornando comum 
nas redes sociais, onde as pessoas estão 
totalmente sem freio atacando seus ad-
versários por meio de fake news. Na pró-
xima, o que se espera, é que a vereadora 
no mínimo tome conhecimento do que 
está sendo publicado, já que depois dessa 
sua credibilidade foi lá pra baixo.

Só acredito vendo!
Fonte bem informada na cidade, con-

fidenciou, que na eventualidade de uma 
derrota interna no Partido dos Trabalha-
dores para o deputado federal Alencar 
Santana, o ex-prefeito Elói Pietá já esta-

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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O Experimenta é um evento tecnológico e empreendedor, re-
alizado pela secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômi-
co, Tecnológico e de Inovação SDCETI, no qual os participantes 
são chamados a abordar um tema de relevância para a sociedade 
sob a perspectiva da inovação tecnológica, de maneira a produ-
zir soluções aplicáveis. Nesta edição, que acontece neste final de 
semana, entre os dias 17 e 19 de maio, no Adamastor, o tema é 
Educação. Além do Hackathon, a programação conta com o Fó-
rum Desafios Contemporâneos da Educação e oficina de progra-
mação direcionada ao público infantil por meio do Scratch Day. 
O concurso de startups Pitch4Gru é a atração preparada para a 
abertura do evento, na sexta-feira, às 19h, no Adamastor Centro.
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Contrariando tendência estadual, pedestres são 
os que mais morrem em acidentes na cidade

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

LUCY TAMBORINO - Contrarian-
do a tendência do estado, das 
25 vítimas fatais por acidente 
de trânsito no primeiro tri-
mestre deste ano em Guaru-
lhos, 44% delas são pedestres 
– representando um total 
de 11 pessoas. Os dados são 
do Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP).

Já pessoas que ocupavam 
veículos na cidade vêm logo 
atrás com nove registros de 
óbitos, ou seja, 36% do total. 
Por último, nesse período, fi-
guraram condutores e passa-
geiros de motocicletas, com 
cinco óbitos ou 20%. 

No estado motociclistas 
foram os que mais morreram 
após acidentes nesse primei-

DA REDAÇÃO - Pitch, hacka-
thon, startups, scratch day, 
bootcamp. Palavras inco-
muns no cotidiano da maio-
ria dos guarulhenses ga-
nham cada vez mais espaço 
por meio das ações realiza-
das pela Prefeitura para in-
serir Guarulhos no ambiente 
tecnológico e inovador.

No último sábado (11), cer-
ca de 100 pessoas estiveram 
no bootcamp (preparação 
técnica) realizado como aque-
cimento para o hackathon 
(maratona tecnológica) que 
acontece a partir deste sába-
do (18), às 9h, como atividade 
do Experimenta Educação, no 
Adamastor Centro.

Estudantes, professores e 
pesquisadores conectados à 
tecnologia formavam a maio-
ria do público.  Durante o 
bootcamp, no Campus Gua-
rulhos do Instituto Federal 
São Paulo (IFSP), os partici-
pantes assistiram a diversas 
palestras gratuitas.

As intervenções trataram 

ro trimestre, resultando 439 
óbitos – 36% dos 1.205 óbitos 
registrados. Em sequência, 
figuraram pessoas que ocu-
pavam automóveis e depois 
pedestres, significando 310 e 
286, respectivamente. 

Mesmo apresentando ain-
da números expressivos, o 
total de vitimais fatais decor-
rentes de acidente de trânsito 
diminuíram, neste primeiro 
trimestre, 26% em Guarulhos 
e 0,5% em todo estado.

Bootcamp reúne inscritos para o 
Hackathon do Experimenta Educação

Prefeitura intensifica revitalização das ruas da cidade

sobre o desenvolvimento de 
ideias, gamificação, mídias di-
gitais, redes sociais, roadmap 
para elaboração de pitch (con-
curso de startups), passando 
também por outros temas re-
lacionados a tecnologia.

As palestras foram ofereci-
das pelas instituições tecnoló-
gicas Fábio Guida Estratégias 
de Negócios, Centro de Ino-
vação Innovation Guarulhos 
CITIG e 5tart Comunicação. 
O professor Robson Ferreira, 
do IFSP e seu colega Halex 
Dylian também compartilha-
ram conhecimentos técnicos 
e experiências com o público.

Presente na atividade e 
escalado para liderar o ha-
ckathon, que terá duração de 
24 horas, o especialista em 
tecnologia e empreendedoris-
mo Daniel Takaki empolgou 
o público, fortalecendo nos 
participantes seu potencial 
criativo. A diretora de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Marianne Antunes, represen-
tou a prefeitura.

DA REDAÇÃO - Os cabos Ernesto e Dantas, da Ronda Escolar do 31º Batalhão, salvaram a 
vida de uma criança de um ano que estava engasgada com leite materno, no bairro Cidade 
Seródio. 

A criança estava desacordada, sem respiração e com a boca roxa. Os agentes realizaram 
os primeiros socorros ainda dentro da viatura e levaram o bebê para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) São João. De acordo com os policiais a criança passa bem.

Experimenta

Policiais salvam bebê engasgado com leite materno no Seródio

DA REDAÇÃO - Com o fim do pe-
ríodo de chuvas constantes, a 
prefeitura está intensificando o 
trabalho de instalação de sinali-
zação vertical e horizontal, que 
trata da pintura de solo, além 
de conservação e instalação 
de lombadas e de ciclofaixas, 
como a do Parque Cecap e a da 

avenida Francisco Conde, na 
Vila Galvão.

As quatro principais entra-
das da cidade já foram revita-
lizadas: viaduto Aniello Pratici, 
acesso do Ginásio Fioravente 
Iervolino; viaduto Cidade de 
Guarulhos, chegada pela ave-
nida Paulo Faccini; entrada da 

rua Anton Philips, na Ponte 
Grande, e avenida Sete de Se-
tembro. Vias de grande movi-
mento, como a ruas Cachoeira 
e Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens e as avenidas Doutor Ti-
móteo Penteado e Suplicy tam-
bém já foram beneficiadas.

O trabalho é realizado pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
e tem como objetivo propor-
cionar mais segurança a mo-
toristas, motociclistas, ciclistas 
e pedestres. “Nossa equipe é 
extremamente dedicada e está 
conseguindo fazer tudo isso 
em um tempo recorde. Vamos 
continuar nesse ritmo para 
colaborar com a melhoria da 
qualidade de vida em nossa ci-
dade”, afirmou o secretário de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana, Paulo Carvalho.



 

5CIDADE
Quarta-feira, 15 de maio de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Servidores de Guarulhos anunciam 
paralisação para a próxima semana
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Os servido-
res de Guarulhos anuncia-
ram uma paralisação para 
a próxima quarta-feira (22) 
e, no mesmo dia, devem 
se reunir às 10h em fren-

Mais cedo, a administra-
ção municipal informou que 
um total de 11.996 servido-
res públicos municipais da 
prefeitura terão reajuste su-
perior a inflação acumulada 
nos últimos 12 meses, que 
foi de 4,47%, segundo o ICV 
do Dieese.  Desse contingen-
te, que representa mais da 
metade do funcionalismo, 
5.588 funcionários receberão 
aumentos maiores que 10%; 
2.945 servidores terão 10%; 
1.534 receberão 15%; 798 te-
rão 20%; 309 ganharão 25%, 
enquanto 2 terão 30% de au-
mento em seus vencimentos. 
Os aumentos, em decorrência 
da aprovação do novo Regi-
me Próprio em março, signi-
ficarão um acréscimo mensal 
de R$ 3,8 milhões na folha de 
pagamento da prefeitura.

O ganho real no salário 
é apenas um dos benefícios 
concedidos pela prefeitu-
ra, desde o início de 2017 

Quase 12 mil servidores municipais 
terão reajuste acima da inflação em 2019

te ao Paço Municipal para 
decidir se entrarão em gre-
ve definitivamente ou não. 
A medida foi decidida em 
reunião realizada na noite 
de ontem no Sindicato dos 

quando o prefeito Guti assu-
miu a gestão. Desde então, 
diversas ações impactaram 
diretamente de forma po-
sitiva a vida funcional dos 
servidores, como a realiza-
ção de concursos públicos, 
pagamento de servidores 
sem atrasos, implantação 
do Regime Próprio, evolu-
ção na carreira, relação de 
transparência nos mais di-
ferentes níveis, parcerias 
que oferecem benefícios aos 
servidores, atualização de fé-
rias vencidas, programas de 
segurança do trabalho, além 
da criação de indicadores de 
Gestão de RH. Entre os be-
nefícios implantados ainda 
em 2017 está a cesta básica 
no valor de R$ 115 por mês, 
que beneficia 9.970 servido-
res, que recebem salários até 
R$ 3.318,50. O vale-refeição/
alimentação que chega a 
20.421 funcionários atual-
mente é de R$ 495.

Trabalhadores na Adminis-
tração Pública Municipal de 
Guarulhos (Stap).

Os funcionários públicos 
recusaram a nova proposta 
de reajuste salarial da pre-
feitura, que previa reajus-
te progressivo totalizando 
2%, sendo 1% de imediato e 
0,5% em setembro e novem-
bro, além de aumento de 
mais de 4%, segundo o ICV 
do Dieese, sobre a cesta bá-
sica e o vale-refeição.

De acordo com Pedro 
Zanotti Filho, presidente 
do Stap, a prefeitura afir-
mou que esta seria a última 
proposta oferecida. “Não 
adianta achar que ficar em 
estado de greve toda sema-
na vai resolver, nós esta-
mos em campanha salarial 
e todas as nossas decisões 
influenciam no coletivo”, 
destacou. 
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Câmara adia votação do Plano Diretor 
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Pautado na 
sessão extraordinária de on-
tem, por falta de parecer das 
comissões técnicas perma-
nentes, os vereadores adiaram 
para amanhã, também em ses-
são extraordinária, a votação 
do projeto de lei que institui 
o novo Plano Diretor. A opo-
sição afirma que não pretende 
obstruir a votação do projeto, 
mas trabalha para um conven-
cimento do Executivo.  

“Queremos que o prefei-
to mande outro projeto de 
lei, discuta com a sociedade 
e aprofunde melhor o deba-
te, porque o plano está mui-
to genérico, dessa forma dá 
margem a tudo, mas o prin-
cipal prejuízo dele não é esse, 
é você colocar uma grande 
quantidade de pessoas sem 
perspectiva de moradia”, criti-
cou o vereador Edmilson Sou-
za, líder da oposição. Entre as 
críticas do parlamentar, está 
o fato déficit habitacional de 
Guarulhos ser de 150 mil mo-

DA REDAÇÃO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
que investiga possíveis irre-
gularidades no aeroporto re-
alizou ontem uma diligência 
no posto da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Na ocasião, os vere-
adores foram recebidos pela 
chefe do posto, Elisa Braga 
Boccia e questionaram a si-
tuação dos estabelecimentos 
do aeroporto quanto a fisca-
lização sanitária.

“As inspeções estão ocor-
rendo de forma conjunta, de 
forma suplementar ou até 
complementar. Os estabeleci-
mentos hoje instalados aqui 
no aeroporto estão devida-
mente fiscalizados, autoriza-
dos a funcionar e possuem o 
alvará junto à Prefeitura de 
Guarulhos”, explicou Elisa. 
De acordo com ela, apenas 
nas áreas restritas do aero-
porto que as fiscalizações 
sanitárias são realizadas ex-
clusivamente pela Anvisa, 
por questões de segurança 

radias e o projeto contemplar 
obrigatoriamente 11 mil. 

Já o vereador Eduardo 
Carneiro, líder do governo, 
defende que o número é ape-
nas um piso e não teto. “É no 
mínimo 11 mil moradias e o 
teto é o que o governo tiver 
condição de fazer”, destacou, 

afirmando que a quantidade 
base foi avaliada e desenvol-
vida por técnicos.

Ainda na sessão de on-
tem, os vereadores aprova-
ram o piso salarial profissio-
nal dos agentes comunitários 
de saúde de Guarulhos para 
R$ 1.550,00.

CEI realiza diligência em posto da Anvisa no aeroporto
aeroportuária.

Para o vereador Eduardo 
Carneiro (PSB), relator da 
CEI, essa questão da partici-
pação da prefeitura nas ins-
peções da Anvisa avançou 
parcialmente. “Em algumas 
situações houve um avan-
ço, mas ficou ainda uma 
pendência importante que 
é o ambulatório médico dos 
funcionários do aeroporto. 
São 30 mil funcionários e 
esse ambulatório médico 
precisa de uma estrutura 
adequada para o atendimen-
to que o trabalhador necessi-
ta”, salientou.

O presidente da CEI, João 
Dárcio (Pode), afirmou que 
comissão irá solicitar para 
prefeitura a documentação 
que envolve essas questões 
sanitárias. “Quero que a co-
missão tenha acesso aos do-
cumentos de licenciamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais aqui do aeroporto susce-
tíveis à fiscalização da Anvi-
sa e da prefeitura”, explicou.
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STJ manda soltar Temer e coronel Lima 
e troca prisão por medidas cautelares

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - Por 4 a 0, a Sex-
ta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) mandou ontem 
soltar o ex-presidente Michel 
Temer (MDB) e o coronel João 
Baptista Lima Filho, amigo de 
Temer. Ambos foram presos 
no âmbito da Operação Des-
contaminação, desdobramento 
da Lava Jato que atribui ao ex-
-presidente o papel de líder de 
organização criminosa que teria 
desviado, em 30 anos de atua-
ção, pelo menos R$ 1,8 bilhão.

Prevaleceu na sessão o 
entendimento de que os fa-
tos apurados na investigação 
são “razoavelmente antigos”, 
relacionados à época em que 
Temer ocupava a vice-presi-
dência da República, e que os 
crimes não teriam sido come-
tidos com violência, o que jus-
tifica a substituição da prisão 
por medidas cautelares.

Temer e o coronel Lima es-

DA REDAÇÃO - A Lei Maria da 
Penha prevê, a partir de agora, 
a aplicação de medidas prote-
tivas de urgência a mulheres 
ou a seus dependentes amea-
çados de violência doméstica 
ou familiar. Foi publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem a lei sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro com 
as alterações que darão mais 
rapidez nas decisões judiciais 
e policiais.

De acordo com nova nor-
ma, quando constatada a 
existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à integri-
dade física da mulher, ou de 
seus dependentes, o “agressor 
será imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de 
convivência” com a vítima, 

tão proibidos de manter contato 
com outros investigados, de mu-
dar de endereço ou ausentar-se 
do País - também terão os bens 
bloqueados e serão obrigados a 
entregar o passaporte. O ex-pre-
sidente ainda não poderá ocu-
par cargo de direção partidária. 

“Não se pode prender por-
que o crime é revoltante, como 
resposta a desejos sociais de 
justiça instantânea. Manter 

solto durante o processo não é 
impunidade como socialmente 
pode parecer, mas sim garantia, 
só afastada mediante compro-
vados riscos legais”, observou 
o presidente da Sexta Turma, 
ministro Nefi Cordeiro, último 
a votar no julgamento.

“Juiz não enfrenta crimes, 
não é agente de segurança pú-
blica, não é controlador da mo-
ralidade social ou dos destinos 

Publicada lei que garante mais 
proteção à mulher vítima de violência

medida que pode ser adotada 
pela autoridade judicial; pelo 
delegado de polícia; ou pelo 
policial, quando o município 
não for sede de comarca e não 
houver delegado disponível 
no momento da denúncia.

A lei prevê também que, 
quando a aplicação das medi-
das protetivas de urgência for 
decidida pelo policial, o juiz 
deve ser comunicado, no pra-
zo máximo de 24 horas, para, 
em igual prazo, determinar 
sobre “a manutenção ou a re-
vogação da medida aplicada, 
devendo dar ciência ao Mi-
nistério Público (MP) conco-
mitantemente”. Antes das al-
terações, que passam a valer a 
partir desta terça-feira, o prazo 
era de 48 horas.

FlashBackFlashBack
Revival 70,80,90

A maior festa flashback de GuarulhosA maior festa flashback de Guarulhos

Evento Beneficente

Nosso Clube Vila Galvão
Rua Santo Antônio, 937 - VIla Rosália

Guarulhos - SP
Vendas : www.ticketbrasil.com.br

ou no local

Dj Ronaldo
(Flashback dos Amigos)

Dj Paulinho
(Warm Up)

Dj Leandro
(Warm Up)

Faça sua festa conosco 
Dj, Som Iluminação

(11) 97334-6238

Início: 20h
18 de Maio

da nação. Deve conduzir o pro-
cesso pela lei e a Constituição, 
com imparcialidade e somente 
ao final do processo, sopesando 

as provas, reconhecer a culpa ou 
declarar a absolvição. Juiz não é 
símbolo de combate à criminali-
dade”, completou Cordeiro.
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      O período de inscrições para interessados 
em participar da 15ª edição do Selo Ambiental 
Guarulhos foi prorrogado até o próximo dia 27. 
O evento promovido pela Câmara Municipal 
e pela Prefeitura de Guarulhos premia os 
melhores projetos relacionados à preservação 
ambiental nas categorias: Iniciativa Cidadã; 
Iniciativa Institucional; Instituição de Ensino 
Público; Instituição de Ensino Privado, e Iniciativa 
Científica. Os projetos inscritos são avaliados 
por uma comissão julgadora, observando-se 
critérios como: participação social, potencial 
de replicação, impacto socioambiental e 
sustentabilidade. As inscrições são gratuitas 
e devem pelo portal de eventos da Prefeitura 
(eventos.guarulhos.sp.gov.br/), onde também é 
possível consultar o regulamento. A cerimônia 
de premiação está agendada para o próximo dia 
17 de junho, no Adamastor. Mais informações 
podem ser obtidas através do e-mail: 
seloambiental2019@gmail.com. A 15ª. edição 
do Selo Ambiental homenageia Ramón Dueñas 
Nuñes, ex-funcionário da Secretaria de Meio 
Ambiente, falecido no início deste ano.

      A cidade de Guarulhos foi escolhida para 
receber a primeira fase do FOPA – Fórum 
Paulista de Desenvolvimento, no dia 10 de 
junho, às 9h, no Centro de Convenções do 
Hotel Mônaco. Esta será a primeira edição de 
uma série anual e terá como tema principal 
“A retomada do crescimento – 10 anos de 
progresso, inclusão social e econômica”. De 
acordo com a GCSM - Global Council of Sales 
Marketing, que teve a iniciativa de realizar o 
evento, Guarulhos foi escolhida por se destacar 
como referência em crescimento econômico 
no país, além de aplicar um formato de gestão 
pública que tem apresentado significativos 
resultados. A organização do Fórum é da Five 
Points. O evento, que envolverá um grande 
trabalho digital e debaterá a disrupção e a 
tecnologia, a economia moderna e qualidade 
de vida, os novos hábitos da sociedade em 
sua esfera, terá palestras, aulas-magnas, 
seminários e workshops simultâneos. Os 
conteúdos pertinentes para diversos públicos 
serão transmitidos em tempo real em 
plataformas digitais.

ANOTE

A todos os assistentes sociais, 
deixamos nossas congratulações 
pela data, nossa gratidão

Dia do Assistente Social: 
garantia de direitos, dignidade 
humana e superação de 
vulnerabilidades

Desenvolver políticas públicas 
que melhorem a vida da popula-
ção não é tarefa fácil, ainda mais 
quando falamos de um municí-
pio grande como Guarulhos. No 
enfrentamento à crise econômica 
que o País atravessa, o Estado tem 
a missão de encontrar formas efi-
cientes de usar os recursos exis-
tentes, reduzindo, prioritariamen-
te, as dificuldades daqueles que se 
encontram em situação de maior 
vulnerabilidade social. Assim, mi-
nimizar os efeitos da desigualdade 

e garantir os direitos da popula-
ção se faz ainda mais necessário e, 
para isso, a atuação do assistente 
social é fundamental.

Desde 2017, a Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência So-
cial de Guarulhos vem trabalhando 

como uma força motriz no comba-
te às mazelas sociais enfrentadas 
pelos munícipes. Todavia, não há 
dúvidas de que ainda há muito a 
fazer e, por isso, sua equipe traba-
lha incansavelmente em avanços 
para a área.

O trabalho da Pasta passa pelo 
acesso à informação, programas 
de transferência de renda, aten-
dimento a pessoas em situação de 
rua, projetos para os idosos, garan-
tia de direitos ao portador de defi-
ciência, programas para crianças e 
adolescentes, geração de renda e 
monitoramento do terceiro setor, 
por exemplo. De janeiro de 2017 
a dezembro de 2018, foram mais 
de 270 mil atendimentos, além da 
vasta rede de serviços executados 
através de parcerias entre o poder 
público e as organizações da socie-
dade civil.

Hoje, 15 de maio, comemora-se 
o Dia do Assistente Social, um pro-
tagonista na luta pela garantia de 
direitos, superação de vulnerabili-
dades e resgate da dignidade hu-
mana, que contribui decisivamen-
te para a melhoria da condição 
de vida dos mais vulneráveis. Por 
isso, e pelo afinco no desempenho 
diário de suas nobres funções es-
ses profissionais merecem todo o 
nosso prestígio e agradecimento.

A todos os assistentes sociais, 
deixamos nossas congratulações 
pela data, nossa gratidão pelo tra-
balho desenvolvido e votos de que 
esta parceria continue rendendo 
bons frutos que seguirão sendo 
usufruídos por quem mais precisa.

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

Confira no Internacional Shopping Guarulhos.

2ª e 3ª-feira filmes que  

cabem no seu bolso.

Promoção válida às 2as e 3as-feiras, exceto feriados, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Consulte as salas participantes no site. 
Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado. *Valor referente ao menor preço da meia-entrada do dia.

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. CONSULTE OS VALORES NA BILHETERIA. Imagens ilustrativas.VALORES NA BILHETERIA I il t ti

AGORA TAMBÉM NAS SALAS

1044514_Cinemark_BaratodeCinema_2_a_3_JN_FolhaMetropolitana_120x140.indd   1 13/05/2019   19:01

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon May 13 19:03:13 2019                     

PONTO
DE VISTA

Secretário de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social do 
Município de Guarulhos

ALEX VITERALE
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China reage a Trump e aumenta 
tarifas sobre produtos dos EUA
FOTO: DEPARTAMENTO DE ESTADO/DOMÍNIO PÚBLICO

DA REDAÇÃO - Em resposta à 
mais recente taxação sobre pro-
dutos chineses anunciada pelos 
Estados Unidos (EUA), a China 
afirmou nesta segunda-feira 
(13) que vai aumentar de 5% 
para 25% as tarifas sobre mais 
de 5 mil produtos americanos 
com valor equivalente a 60 bi-
lhões de dólares e que vão de 
baterias a espinafre e café.

A medida, que deve entrar 

DA REDAÇÃO - Nos últimos dois 
meses, pelo menos 27 amea-
ças de bombas a estações de 
trens e escolas foram registra-
das em Buenos Aires. Nesta 
segunda-feira (13), denúncias 
falsas deixaram a polícia em 
alerta. Os alvos seriam a Casa 
Rosada, a Câmara dos Depu-
tados e as estações de trem 
Retiro e Constitución. 

Foram registradas diver-
sas chamadas telefônicas 
com denúncias falsas, que 
resultaram na evacuação das 
estações de trem, deixando 
mais de 150 mil pessoas sem 
transporte no final da tarde, 
em um momento de pico de 
trânsito em Buenos Aires.

A polícia agora trabalha 
para tentar entender se as ame-
aças sucessivas de bomba têm 
alguma ligação com crime 
ocorrido na semana passada, 
quando o deputado Héctor 
Olivares e seu assessor Miguel 

em vigor em 1º de junho, agra-
va a guerra comercial entre os 
dois países. Uma tarifa adicio-
nal de 25% será imposta sobre 
mais de 2.400 produtos, in-
cluindo gás natural liquefeito, e 
outra de 20% sobre cerca de mil 
produtos, afirmou o Ministério 
das Finanças chinês.

“O ajuste feito pela China 
em tarifas adicionais é um a res-
posta ao unilateralismo e pro-

tecionismo dos EUA. A China 
espera que os EUA voltem para 
o caminho correto do comércio 
bilateral”, disse o ministério. 
O porta-voz do Ministério do 
Exterior chinês, Geng Shuang, 
afirmou que “a China jamais se 
renderá a pressão externa”.

Na última sexta-feira, o 
presidente americano, Donald 
Trump, elevou para 25% as 
taxas alfandegárias sobre o 
equivalente a 200 bilhões de 
dólares de bens importados da 
China, atingindo mais de 5 mil 
itens. Trump argumentou que 
Pequim recuou em relação a 
compromissos alcançados em 
meses de negociações.

O presidente americano 
alertou via Twitter seu homólo-
go chinês, Xi Jinping, de que a 
China “será fortemente ferida” 
se não aceitar um novo acordo 
comercial.

Ameaças de bomba na 
Argentina assustam a população

Yadón foram mortos a tiros em 
um atentado em frente ao Con-
gresso Nacional. Yadón morreu 
no mesmo dia (9) e Olivares no 
domingo (12). A polícia ainda 
não confirmou se há relação 
entre os acontecimentos.

Nesta segunda-feira a polí-
cia ficou em estado de alerta 
após um homem armado ter 
tentado entrar na Casa Rosa-
da alegando ter uma reunião 
com o presidente Mauricio 
Macri. O homem, identificado 
como um artesão de 36 anos, 
que trabalha perto do local, 
portava um revólver Mag-
num calibre 44, da Taurus.

Após ser barrado pela Polí-
cia Federal, ele jogou a maleta 
com o revólver para dentro do 
prédio e fugiu correndo, sen-
do capturado poucos metros 
depois. Algumas horas depois, 
foram recebidas denúncias fal-
sas de bombas na Casa Rosada 
e na Câmara dos Deputados.



ÁRIES: Você irá perceber uma brusca mudança naquilo 
que aparentemente traz bastante felicidade neste dia 
mais complexo. 

TOURO: Algumas intempéries irão dificultar bastante 
os seus objetivos para conseguir angariar alguns pontos 
mais cruciais. 

GÊMEOS: Com uma intenção realmente diferenciada 
conseguirá impetrar metas realmente consideráveis para 
este momento. 

CÂNCER: Bons momentos estão para acontecer com 
você, mas para isso precisa ter um pensamento positivo 
sobre as suas possibilidades. 

LEÃO: Atingirá níveis consideráveis e importantes para a 
sua vida bem mais atribulada neste momento. Só não se 
precipite naquilo que você considera ser importante. 

VIRGEM: Poderá acabando encontrando um pouco de 
escuridão na sua busca por um lugar melhor, porém não 
conseguirá chegar no destino esperado. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

VS
IMPRESSA
ACRESCER

BAGESCORA
ESSELOB
MESTASE
DAROROS

SELVAIE
FIADAAC
ENTRAGU

PREITOUR
IVOSAD
AÇOIODO
SUSTOSOS

Diversão
com fins
turísticos

Luiz Felipe
(?), técnico

gaúcho
(fut.)

O líquido
contido na
bolha da

pele

Dois gru-
pos popu-
lacionais
do Iraque

Tipo de mí-
dia como
jornais e
revistas

Peça para
amparar e

suster 

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei

Bola alta
no tênis
(ing.)

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Cenário das
aventuras
de Tarzan

(HQ)

Açude
cearense

no rio
Jaguaribe

Ana Paula
(?), atriz
brasileira

Com o
apetite 

estimula-
do (fig.pl.)

Conversa
(?): papo

furado

Antônio
Callado,
escritor

Entrada
(abrev.)

Carne de
vitela com
molho a-
bundante

Cidade
natal de
Abraão
(Bíb.)

Protesto
de venera-

ção e
respeito

Pronome
em desu-

so no
português

Antônio
Dias,

artista
plástico

A liga
mais

usada na
indústria

Elemento
químico
do grupo
do flúor

Inibidor
do soluço,
segundo a

crença

"Enfim (?)",
frase dos
recém-
casados

Órgão do
comércio
Cabeças
de gado

Item de distribuição
gratuita 

no Carna-
val (pl.)

Cantor
de rap e

funk

Juntar;
somar

Mala, em
inglês

Entorpeci-
mento (fig.)
(?) Riscado,

bailarina 

3/bag — lob. 6/estase — preito. 7/aguados.

LIBRA: Do grande planeta Saturno sentirá que a sua 
saúde estará um pouco diferente daquilo que você 
imaginava. 

ESCORPIÃO: Conseguir se adaptar a determinadas situ-
ações será o seu segredo para chegar a resultados muito 
melhores neste dia. 

SAGITÁRIO: Como uma grande pessoa devota daquilo 
que vem construindo a sua grande trajetória para um 
objetivo final.

CAPRICÓRNIO: Por se dedicar em tudo mais que possa 
ser fundamental para o seu dia sentirá que o mundo ao 
seu redor parece estar girando. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Será impulsionado por uma vontade eloquente 
de chegar em objetivos muito interessantes para você 
nesta altura.
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DA REDAÇÃO - Neste sábado (18), a 
partir das 20h, o Nosso Clube Vila 
Galvão em parceria com o DJ Po-
wer Fest e Danae Eventos promo-
vem a primeira edição da “Festa 
Revival Flashback”. Uma noite 
para relembrar grandes sucessos 
de décadas que marcaram gera-
ções: os saudosos anos 70, 80 e 90, 
com a presença de DJs convidados.

Uma das grandes atrações da 
festa é a presença da banda Black 
Queen, um dos melhores covers 
da banda inglesa comandada 
pelo eterno Freddy Mercury, 
morto em 1991, mas que até 
hoje é lembrado e reverenciado 
por diversos artistas da música 
mundial. Grandes sucessos como 
“Love of my Life”, “Bohemian 
Rhapsody”, “We Are the Cham-
pions”, entre outros hits, fazem 
parte do repertório da banda.

A festa fará uma viagem no 
tempo com os grandes sucessos 
dos anos 70, 80 e 90, com a pre-
sença de DJs (Ronaldo Almeida, 
Leandro Gonçales e Paulinho), 
que prometem embalar a noite 
com músicas inesquecíveis. Bee 
Gees, Michael Jackson, Legião 
Urbana, Paralamas do Sucesso, 
entre outros artistas, vão fazer a 
galera dançar e “bombar” a pis-
ta do Nosso Clube.

Nosso Clube Vila Galvão promove ‘Festa 
Revival’ neste sábado com cover do Queen

HORÓSCOPO

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

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

Serviço:
Nosso Clube Vila Galvão: rua Santo Antônio, 937 – próximo 
ao Lago dos Patos)/Dia: sábado (18), a partir das 20h
Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/festa/6913-flashbackre-
vival-guarulhos-sp/ ou na sede do Nosso Clube Vila Galvão.
Valores: R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote) * Ingressos Limitados!
Informações: (11) 96673-9336
Realização: Dj Power Fest e Nosso Clube Vila Galvão - Admi-
nistração: Presidente Luiz Antonio (Careca). Apoio: Folha Me-
tropolitana

Uma super estrutura de som, 
iluminação, além de praça de 
alimentação para o conforto dos 
convidados está sendo preparada 
para este grande evento. A festa 
Revival Flashback também fará 
uma ação solidária em prol do 
pequeno Anthony, de 8 meses. 

O bebê luta pela vida contra a 
doença AME (Atrofia Muscular 
Espinhal – tipo 1), e para auxiliar 
no tratamento e medicação capaz 
de retardar o avanço da doença, 
parte da renda do evento será 
destinada a família do Anthony, 
que reside em Itaquaquecetuba.
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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 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Aluga-se

Oportunidade

Dinheiro Relax

Máquina

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

TÉCNICO P/INSTALAÇÃO 
Câmeras, Alarmes  e Cerca 
Elétrica c/ Cnh AB c/ exp. 
F.: 2446-2654/ 99823-7769 
whats.

CLASSIFICADOS

EMPREGO

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

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
RAPAZ SOLTEIRO 39A. 
Esta a procura de moças 
de 24 a 35a. sem vícios p/
namoro sério  F.: 99278- 
6192. Whats
MIKIE MESTIÇA 21A. 
Linda, olhos azuis e 
carinhosa. Atendo só F.:  
96613-0558

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

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

Sítios e Chácaras

Vende-se

NORTE DE MG. 50MIL MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.
CHÁCARA ESTIVA  MG 
1.000MTS² 
Casa simples 25 Mil + 
parcelas , 20.000Mts²  agua 
corrente, 65 Mil Rod. F.Dias 
150km SP. F. 96215-6802

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
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 E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura . 
Pechincha de 250 Mil por 
199 Mil. F.: 2806-6665 c/ 
Silva.
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

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
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 195 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 
wcs., gar p/ 2 autos Doc. 
oK.300 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
MOLEZA !! CASA 
B.CLIMA  5X30 
3 suites, + deps., sotão, 
3vgs. ,espaço gourmet R$ 
180 Mil+ Transf. div. Ac. 
prop. e auto 2382-8300
LINDO APTO. NOVO 
Ed. Forever 2 Dorms.,1 
suite fino acab., + deps., 
sac. gourmet..  gar., lazer 
compl. R$ 100 mil de 
entrada + transf. Divida. 
2382-8300

MOÇAS MAIORES

2093-1177 MT.CARRÃO

2082-2050 

WHATS 

97268-2789 WHATS

,

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários flexíveis.

Se não trabalhar recebe.
 
.

94701-2980

CENTRO PENHA 

P/ PRIVÊ

Fornecemos café manhã, almoço, janta.

96284-0114 WHATS 
93146-9635 WHATS

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

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

(Com experiência 
comprovada em carteira)

Para pizzaria em 
Gopoúva.

Comparecer com 
Curriculum

Av. Pres Humberto de 
Alencar Castelo Branco, 

4055 Gopoúva, 
para entrevista,

 apartir das 18hrs.

ATENDENTE
(fem)

(Com experiência 
comprovada em carteira)

Para pizzaria em 
Gopoúva.

Comparecer com 
Curriculum

Av. Pres Humberto de 
Alencar Castelo Branco, 

4055 Gopoúva, 
para entrevista,

 apartir das 18hrs.

FORNEIRO

FIADOR E LOCATARIO 
Resid. e Comercia , 
aluga ou financ. apto, 
casa ou terreno em qqer 
região.4211-1400.

Esoterismo

Boituva: o polo do turismo de aventura
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Localizada a 120 
km da capital paulista, Boituva 
se tornou referência aos turis-
tas mais aventureiros. Além 
dos famosos saltos de paraque-
das, os visitantes ainda podem 
conferir a experiência incrível 
dos passeios de balões promo-
vidos na cidade há 30 anos.

A aventura dos que optam 
pelo balonismo começa, ge-
ralmente, logo cedo, por volta 

das 5 horas. Este é o horário 
indicado pelas agências que re-
alizam os passeios para a con-
centração. Lá, a turma de aven-
tureiros pode apreciar todo o 
processo, desde a chegada dos 
balões ainda vazios, o processo 
de preparação, com a saída do 
gás, enchimento e colocação do 
cesto que leva os passageiros.

O processo dura, em mé-
dia, duas horas até o momen-

Paraquedismo
A proximidade do município com a capital paulista e o reconhecimento das companhias certificadas garantem finais de semanas cheios de novos viajantes, an-

siosos por experimentar a sensação única de queda livre. Há saltos duplos, por exemplo, para quem não tem experiência nenhuma com paraquedismo. Quem for 
aproveitar o salto solo é preciso um breve curso para garantir a segurança do paraquedista. Ambas atividades movimentam a economia da cidade com a vinda de 
turistas de São Paulo e de todo o Brasil.

to de partida. O passeio leva 
aproximadamente uma hora 
e meia. Lembrando que tudo 
vai depender de como andam 
os ventos. Aliás, ao optar pelo 
turismo de aventura, seja o ba-
lonismo quanto o paraquedis-
mo, o viajante precisa estar de 
olho nas condições climáticas. 
A confirmação do passeio cos-
tuma ser avisada um dia antes 
do evento.



|    Quarta-feira, 15 de maio de 201912 www.fmetropolitana.com.br

RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


