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São uns idiotas úteis que estão sendo usados como massa de 
manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das 
universidades federais”, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil
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‘John Wick 3: 
Parabellum’ estreia hoje 

nos cinemas do país

FOTO: DIVULGAÇÃO

Parque Cecap recebe 
encontro de carros 

clássicos e raros
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Mais de 180 cidades registraram 
atos contra corte na educação
Manifestações aconteceram nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, além de municípios do 
interior; ministro da pasta compareceu à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre a redução Pág. 4
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Quase 180 
funcionários já 
foram desligados 
do Saae após 
adesão ao PDV

Total de multas aplicadas por radares 
ultrapassou 201 mil no ano passado Pág. 6

Bolsonaro chama manifestantes de 
idiotas úteis e massa de manobra
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Rodovias que cortam Guarulhos 
contabilizam 300 focos de incêndios
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Após ser solto, ex-presidente Michel 
Temer fala em ‘expectativa positiva’
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ARTE- Os vagões dos trens e metrô do estado se transformaram com a chegada de artistas de rua
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A Bahia está em festa. 
Quando afirmei isso na reda-
ção do RB Notícias, da Rede 
Brasil, comentando a infor-
mação recém-chegada do 
Vaticano da canonização da 
freira mais popular e querida 
em toda a história do Estado, 
a irmã Dulce, a pergunta apa-
receu de pronto: E quando 
não está?

De fato, é difícil dizer 
quando o baiano não está em 
estado de festa, tantas são as 
comemorações em Salvador, 
começando pelo carnaval. 
Mas desta vez, realmente, não 
consegui imaginar a existên-
cia de um baiano triste, nesta 
terra do Senhor do Bonfim.

A freirinha, irmã de carida-
de por todos conhecida como 
“o anjo bom da Bahia”, será 
declarada santa pelo Papa 
Francisco.

 
TV Aratu
Conheci a Bahia quando 

voltei ao Brasil no começo 
dos anos oitenta, depois de 
seis anos trabalhando como 
correspondente da Rede 
Globo, primeiro em Bonn, na 
Alemanha e depois em Lon-
dres, na Inglaterra. Depois de 
uma rápida passagem pela 
redação do Fantástico em 
São Paulo, me mandei com a 
família, mulher e dois filhos, 
para Salvador, como contra-
tado da TV Aratu, a principal 
afiliada da Globo no Nordes-
te. A ideia era ampliar a co-
bertura do Jornal Nacional, 
até então, muito focado nas 
três praças: Rio, São Paulo e 
Brasília.   

 “Mutcho bom”
A primeira reportagem que 

fiz, chegando a Salvador, foi 
com Irmã Dulce. Ela dirigia o 
hospital e a casa de caridade 
que existem até hoje no bairro 
de Roma com 3,5 milhões de 
atendimentos todos os anos. Pra 
falar da obra de caridade, objeto 
da reportagem, era necessário 
ouvi-la.

Além de uma bem cuidada 
entrevista em frente à câmera, 
tivemos longas conversas. Fala-
va baixo, escolhia as palavras, o 
sotaque baiano era acentuado. 
Gostava de ouvi-la falar “mu-
tcho bom” bem no estilo dos 
antigos da cidade. Gostava de 
futebol e era torcedora ardorosa 
do Vitória.

Maria Rita Lopes Pontes, a 
Irmã Dulce, teve até agora dois 
milagres reconhecidos pelo Va-
ticano. A cura de um homem de 
cinquenta anos que foi dormir 
cego e acordou enxergando. E 
uma paciente que teve uma gra-
ve hemorragia após parto e cujo 
sangramento cessou de forma 
inexplicável sem intervenção 
médica. Era soteropolitana, nas-
cida em 1914 e começou cedo 
prestando assistência às comu-
nidades pobres de Salvador. 
Tinha menos de dezoito anos 
quando iniciou a vida religiosa.

Voltei a fazer com ela um 
documentário para o Globo 
Repórter, dirigido por um outro 
baiano, Jotair Assad.

Virei fã de Irmã Dulce. Sem-
pre que lembro dela me imagino 
baiano. Mas nunca me passou 
pela cabeça me transformar um 
dia num repórter que entrevis-
tou uma santa...

conversando com o prefeiturá-
vel Decinho Pompêo, arquiad-
versário dos gutistas...

Elevando o tom
Diretor do Ciesp, Maurício 

Colin, vai adotar postura de 
maior visibilidade e questio-
namentos ao governo Guti. O 
Ciesp guaru é uma das poucas 
entidades que não estão ali-
nhadas com os gutistas...

Irregular
O prédio que abriga estúdio 

da Rádio TOP FM em Guaru-
lhos - avenida Timóteo Pente-
ado, 2.267, Picanço - não tem 
AVCB, segundo site do Corpo 
de Bombeiros...

Pergunta no ar
O deputado estadual Daniel 

Soares (DEM), ex-vereador em 
Guarulhos, pode ser considera-
do parlamentar de Guarulhos?...

Sem sintonia
Em entrevista ao Radar, 

o deputado estadual Márcio 
Nakashima (PDT) deixou claro 
seu distanciamento com o pre-
feito Guti (PSB). Se Nakashima 
não for candidato a prefeito em 
2020, provavelmente irá apoiar 
algum opositor do Guti...

Mero acaso
O NOVO emitiu nota oficial 

- conforme eu publiquei on-
tem - que não indicará vice em 
hipótese alguma. Coincidente-
mente, Jorginho Mota (NOVO), 
elogiado para vice pelo prefei-
to Guti (PSB), foi visto ontem 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Professores e estudantes de Guarulhos 
participam da greve nacional da educação 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

FOTO: ALEXANDRE SERP/ESTADÃO

LUCY TAMBORINO - Professores 
e estudantes de Guarulhos se 
uniram ontem a greve nacional 
da educação. Segundo os sindi-
catos da categoria pelo menos 
11 mil profissionais das escolas 
públicas Estaduais e Munici-
pais aderiram à paralisação. 
Entre os motivos do protesto, 
está o bloqueio de 30% dos 
orçamentos nas instituições 
federais de Ensino Superior de-
terminado pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Das 174 escolas estaduais 
de Guarulhos, 91% abraçaram 
o movimento - 120 foram para-
lisadas totalmente e 40 parcial-
mente. Os dados são do Sindi-
cato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), que ainda informou 
que cerca de 500 pessoas se con-
centraram na avenida Paulista, 
por meio de mais de 10 ônibus 
disponibilizados pelo sindicato. 
Nas 143 escolas da prefeitura, 
pelo menos 83% aderiram à 
greve – totalizando 120 escolas 
fechadas. As informações são 
do Sindicato dos Trabalhadores 
na Administração Pública Mu-
nicipal de Guarulhos (Stap) que 
ofereceu dois ônibus, levando a 
avenida Paulista cerca de 100 
pessoas. Ambos os sindicatos 

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro chamou de “idiotas 
úteis” e “massa de manobra” 
manifestantes que organiza-
ram ontem uma série de pro-
testos contra os cortes do go-
verno na educação básica e no 
ensino superior. O presidente 
classificou os protestos como 
algo “natural” e disse que “a 
maioria ali (na manifestação) é 
militante”. 

“Se você perguntar a fórmu-
la da água, não sabe, não sabe 
nada. São uns idiotas úteis que 
estão sendo usados como mas-
sa de manobra de uma minoria 
espertalhona que compõe o 
núcleo das universidades fede-
rais”, disse Bolsonaro ao chegar 
em Dallas, nos Estados Unidos. 

afirmam que há profissionais 
que foram à manifestação por 
conta própria. 

Entre as instituições de 
Ensino Superior, a adesão foi 
maior entre as federais com 
campus em Guarulhos, tanto 
os profissionais do Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia São Paulo e da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) aderiram ao 
movimento. Já a Faculdade de 
Tecnologia do Estado de São 
Paulo (Fatec), teve expediente 
normalmente. 

Atos ocorrem em um total 
de 188 cidades, que incluem 
as capitais de todos os Estados 
e o Distrito Federal, além de 
cidades do interior. Parte das 

escolas e universidades das re-
des pública e privada também 
aderiu às manifestações e can-
celaram o dia letivo.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, esteve 
ontem na Câmara dos De-
putados para detalhar como 
será feito o bloqueio de ver-
bas de universidades públi-
cas e institutos federais. De 
acordo com o Ministério da 
Educação, “o bloqueio pre-
ventivo realizado nos últi-
mos dias atinge apenas 3,4% 
do orçamento total das uni-
versidades federais”.

Bolsonaro chama manifestantes contra 
cortes na educação de ‘idiotas úteis’

Após ser solto, Temer fala em ‘expectativa positiva’

Ele foi recebido por apoiadores 
ao chegar no hotel onde se hos-
pedará hoje na cidade america-
na.

O presidente disse ainda 
que não gostaria que houvesse 
cortes na educação e disse que 
não teve saída. “Na verdade, 
não existe corte, o que houve 
é um problema que a gente 
pegou o Brasil destruído eco-
nomicamente, com baixa nas 
arrecadações, afetando a previ-
são de quem fez o orçamento e 
se não tiver esse contingencia-
mento eu simplesmente entro 
contra a lei de responsabilidade 
fiscal”, afirmou o presidente. 
“Mas eu gostaria que nada fos-
se contingenciado, em especial 
na educação”, disse Bolsonaro.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

DA REDAÇÃO - Pouco depois 
de deixar a prisão ontem, o 
ex-presidente Michel Temer 
concedeu entrevista a jorna-
listas e disse que aguardou 
com tranquilidade e sereni-
dade a decisão de ontem do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que acolheu pedido de 
habeas corpus.

O ex-presidente ressaltou 
também que, quando foi de-
terminada a sua prisão, ele 
disse que, em obediência, se 
apresentaria à Polícia Fede-
ral. “Foi o que fiz”, disse. Ele 
se despediu dos jornalistas 
em seguida e afirmou que 
seu advogado, Eduardo Car-
nelós, daria mais detalhes 
sobre o processo. “Minha ex-
pectativa é positiva”, disse o 
ex-presidente, antes de sair.

O advogado, por sua vez, 

disse que tem “absoluta con-
vicção” de que as “acusações 
serão destruídas”, porque 
não há embasamento “con-
sistente”. “Aguardamos que 
possamos apresentar defesas 
contra acusações feitas”, dis-
se. “A defesa se dará dentro 
do que prescrevem a Consti-
tuição e as leis”, acrescentou.

Carnelós também afir-
mou que não há justificativa 
para que Temer seja levado 
à prisão. “A partir do STJ, 
fica estabelecido que não há 
fundamento para manter a 
prisão”, disse. “Aguardamos 
o desenrolar normal dos pro-
cessos e Temer vai se defen-
der na forma da lei”, afirmou.

O advogado não acredita 
que Temer será preso nova-
mente, após a decisão toma-
da ontem pelo STJ. “Depois 

da decisão proferida ontem, 
não creio que haja uma nova 
determinação (de prisão), 
sem que haja fato novo, e não 
há fato novo a ocorrer”, disse.
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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
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Mais de 201 mil multas foram aplicadas 
por radares na cidade no ano passado
FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/CCR NOVADUTRA

LUCY TAMBORINO - Um total 
de 201.826 multas foram 
aplicadas por radares em 
Guarulhos no ano passado. 
O número mais que dobrou 
em relação a 2017 quando 

LUCY TAMBORINO - As rodovias 
Ayrton Senna, Fernão Dias e 
Presidente Dutra que cortam 
Guarulhos registraram 285 
incêndios em suas margens 
nos primeiros quatro meses 
deste ano – quase 9% a mais 
que o ano passado quando 
foram registrados 262 inci-
dentes desse tipo. 

Somente a via Dutra re-
gistrou 136 focos de incên-
dio até abril e 119 ocorrên-
cias no mesmo período do 
ano passado. Já a Fernão 
Dias somou 74 queimadas 
em 2019 contra 56 no ano 
passado. Ainda no corre-
dor Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto aconteceram 75 focos 
de incêndio neste ano e no 
mesmo período de 2018 fo-
ram 87 ocorrências.

Além de aumentar o ris-
co de acidentes, às queima-
das causadas às margens da 
rodovia podem se alastrar 

foram aplicadas 93.485 au-
tuações – representando 
um aumento de 115%. Só 
neste ano, até o mês passa-
do, já aconteceram mais de 
60 mil autuações.

De todas as vias da ci-
dade a avenida Brigadeiro 
Faria Lima, no Cocaia, é a 
com maior número de mul-
tas aplicadas. No entanto, a 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
não informou o total de au-
tuações aplicadas no local.

As multas podem ser 
aplicadas em pelo menos 
duas ocasiões: avançar em 
farol vermelho e por exces-
so de velocidade. No primei-
ro caso, a penalidade inclui 
sete pontos na carteira, além 
de multa de quase R$ 300, já 
no segundo ambas as puni-
ções podem variar já que a 
porcentagem acima veloci-
dade permitida é fator deci-
sivo. A penalidade máxima 
é uma multa de mais de R$ 
800 e suspensão do direito 
de dirigir.

Rodovias que cortam Guarulhos 
registram quase 300 focos de incêndios

por matas e florestas cau-
sando danos ambientais. 
De acordo com a CCR No-
vaDutra, ao se deparar com 
um foco de queimada às 
margens da rodovia o cor-
reto é manter o farol baixo 
e nunca alto nesse tipo de 
situação.
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LUCY TAMBORINO - Parte do 
murro do casarão na rua Sete 
de Setembro, Centro, cedeu 
na madruga de ontem. De 
acordo com a prefeitura, uma 
briga aconteceu no local e 
um carro atingiu as estrutu-
ras. Os envolvidos não foram 
identificados.

A Folha Metropolitana es-
teve no espaço e conversou 
com comerciantes que infor-
maram ser frequente a presen-
ça no local de usuários de dro-
gas e moradores de rua. “Já é a 
casa deles, os usuários de dro-
gas também danificam ainda 
mais a estrutura. Faz tempo 
que o casarão está assim aban-

Parte do muro do casarão cede
donado”, criticou a divulgado-
ra de marca, Mayara Soares. 

Dentro do casarão ainda é 
possível encontrar muito lixo 
como garrafas pets, papel e 
bitucas de cigarro. 

Em nota, a prefeitura infor-
mou que as obras de recupera-
ção do casarão serão iniciadas 
ainda no primeiro semestre 
deste ano, quando deverá ser 
realizada uma restauração no 
local e instalado um centro 
de formação da Secretaria 
da Educação. Em relação ao 
muro, uma equipe técnica foi 
acionada para fazer a vistoria, 
avaliar a situação e tomar as 
medidas necessárias.
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Após adesão ao PDV, quase 180 
funcionários já foram desligados do Saae 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - Um total de 
179 funcionários do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) de Guarulhos foram 
desligados após a adesão ao 
Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV). Os no-
mes e respectivas funções 
foram publicados no Diário 
Oficial do município desta 
terça-feira (14).

Segundo a autarquia, até 
o momento foram contabili-
zadas 400 adesões. O PDV 
deve ser finalizado ainda 
nesta semana. Após a publi-
cação, os cargos e empregos 
vagos em decorrência do 
desligamento de seus ocu-
pantes serão extintos.

Já as inscrições para o 
Programa de Aposentadoria 
Incentivada do Saae Guaru-
lhos foram encerradas em 6 
de maio. Após análise, foi 
verificado que 11 servidores 

estão em condições de ade-
rir ao programa.

O incentivo de adesão ao 
programa corresponde à in-
denização de 10% da remune-

ração mensal, para o cálculo 
do incentivo financeiro, por 
ano de efetivo exercício na 
administração pública muni-
cipal a serviço da autarquia.
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      A 9ª edição da ação comunitária Islam 
Solidário realizada no último sábado (11) pela 
Federação das Associações Muçulmanas do 
Brasil (Fambras), em parceria com a Prefeitura de 
Guarulhos, com o Consulado Geral dos Emirados 
Árabes Unidos e com o Colégio 24 de Março, 
atendeu cerca de 15 mil pessoas com serviços 
de saúde, cidadania, cultura e lazer, durante a 
inauguração do Centro de Referência em Direitos 
Humanos, no CIC Pimentas. Na ocasião, foram 
realizados 2 mil aferições de pressão arterial, 1,2 
exames mil de diabetes, colesterol, hepatite C, 
além de exames oftalmológicos com confecção 
de óculos na hora, também gratuitamente.

      Os alunos de toda a rede estadual de 
São Paulo ainda podem produzir histórias em 
quadrinhos (HQ) para o concurso “Escola em 
Quadrinhos”, realizado em parceria entre a 
Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, 
o Instituto Mauricio de Sousa e o Parque da 
Mônica. Serão premiadas as melhores HQs 
seja com os já conhecidos Mônica, Magali, 
Cebolinha e cia ou com personagens inéditos 
criados pelos alunos em três categorias: 
anos iniciais do Ensino Fundamental, anos 
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
As histórias precisam ser sobre o tema 
alimentação saudável. 

ANOTE

Ele não é prático, não é normal, ele 
questiona o bom senso, desconfia 
da normalidade das coisas

Descrever o prazer de ler um 
bom livro para quem não tem esse 
hábito, falar de Kafka, de Stendhal, 
de Monteiro Lobato, de Paulo Freire 
para quem se orgulha de não gostar 
de ler, é perda de tempo? 

Tem gente falando e decidindo 
sobre universidades, mas que nunca 
vivenciaram a vida acadêmica ple-
namente. Nada sabem ou entendem 
daquele estranho universo. Um local 
de loucos, de nerds, uma paragem de 
mentes acima da média. Uns jovens 
que pensam absurdos, que pensam 
rápido, que pensam. Ali é um local 
de criação, onde tudo é permitido 
refletir. Sim, ali há reacionários e 
esquerdopatas sonhando com um 

mundo isento de adversários. Há 
igualmente aproveitadores do siste-
ma, como em todos os lugares. 

Neste espaço há seres lutando 
para fugir do limbo social, escapar do 
círculo de pobreza que a natalidade 
lhe condenou, não questionando filo-
soficamente seu infortúnio. Ah! têm 
os ocupantes do outro lado dessa mo-
eda, os que, naturalmente por terem 
estudados em colégios caríssimos, 
por ter conhecido vários países, por 
“direito” de nascença, ali estão; pois 
também não abiscoitaram vaga em 
universidades estrangeiras. Ali cho-

ques de realidades surgem: uns extre-
mamente ricos e outros que nunca vi-
ram caviar, foie gras ou bife todo dia.

A universidade é um lugar de pen-
sar, de experimentar. Ela abre de for-
ma inequívoca as mentes para os que 
tiverem o privilégio de ter bons profes-
sores e contato com bons livros; sim, é 
uma experiência marcante, é algo sem 
igual. Somente quem não compreen-
deu o conceito da palavra e da própria 
universidade insinuaria corte de filo-
sofia e sociologia do currículo. 

Sou de humanas e acredito que 
ninguém opte por Humanas: o sujeito 
é de humanas, nasceu com essa ano-
malia mental, graças a Deus. Ele não é 
prático, não é normal, ele questiona o 
bom senso, desconfia da normalidade 
das coisas, acha perigoso ruas retas e 
caminhos que não sejam tortuosos. 
Questiona verdades e mentiras abso-
lutas, aceita o relativismo como ponto 
de análise, não como conceito final.

Lá pela metade da faculdade de 
jornalismo tive um insight: “rouba-
ram parte da minha vida! Se sou-
besse disso tudo antes, minha vida 
teria sido bem diferente”. Naquele 
momento consegui compreender boa 
parte das coisas que vivenciava. Por 
exemplo: ali me defrontei com o texto 
O Direito ao Ócio: que coisa absurda 
para quem foi treinado para ser um 
trabalhador produtivo. O confronto 
dos contrários lapida o sujeito.

Eu sonhei com faculdade, curti 
cada momento, compreendi gen-
te estranha com cabelos esquisitos, 
ouvi poemas bizarros, conheci livros 
famosos que nunca tinha ouvido fa-
lar, vi homens de batom, meninas 
vestidas, e eles apenas eram! 

Lá eu soube: os que nos parecem 
insanos é que elevam esse mundo pe-
rigosamente para outro patamar e toda 
mudança é o fim do mundo para uns e 
o começo para outros.  O mundo pro-
gride com os transgressores e um dia eu 
também já fui mais transgressor.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Universo único

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

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

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

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

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

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

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

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

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

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

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

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO
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Duração 132min Dub.Leg. 2D/4DX

Horários - 15h30 / 18h30 / 19h15 / 22h15

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 16 a 22 maio de 2019)

HELLBOYKARDEC

VINGADORES – ULTIMATO

CEMITÉRIO MALDITO

UGLYDOLLS

POKÉMON – DETETIVE PIKACHU 

Horários - 21hHorários - 14h / 16h30 / 19h / 21h30

Horários - 13h15 - 13h30 (somente sábado e 
domingo) / 14h (cinematerna somente terça-
-feira) / 14h30 / 17h / 17h20 / 18h15 / 18h20 
/ 20h45 / 21h15 / 21h40 / 22h / 22h15

Horários - 15h / 17h15 / 19h45 / 22h10

Horários - 15h20 (exceto terça-feira) / 17h45 
/ 20h15

Horários - 13h - 13h45 (somente sábado e do-
mingo) / 14h / 16h15 / 18h40 / 21h

Dub.Nac.

Dub.Leg.

Dub.

Dub. 

Dub. 

2D2D

2D/3D/4DX/MACROXE

2D

2D

2D/3D/4DX

121min110min

183min

101min

88min

105min

ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
JOHN WICK 3 
John Wick está fugindo por dois motivos... Ele está sendo 
caçado graças a um contrato global por sua vida de US$ 
14 milhões, e por quebrar uma regra central: tirar uma vida 
no Hotel Continental. A vítima era um membro da Alta 
Cúpula, que ordenou o contrato aberto. John deveria já 
ter sido executado, mas o gerente do Continental, Wins-
ton, deu a ele uma vantagem de uma hora antes de ser 
executado - ter seu direito de membro revogado, banido 
de todos os serviços. John usa a indústria do serviço para 
ser manter vivo enquanto luta para chegar em Nova York.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

O SOL TAMBÉM É UMA ESTRELA A SOMBRA DO PAI 

Duração 100min Duração 90min Dub. Leg. Nac.
2D 2D
Horários - 14h15 / 16h45 / 21h45 Horários - 19h15

www.fmetropolitana.com.br

PRÉ-
ESTREIA



ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento. 

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades para decidir.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

BT
DIAENOITE

NIPOFIM
AXONIOB
CAPOEIRA

ARIESDAL
EMIECO

S

DUAISI
INVIDAS
TIRACOLO
ADENNB

OVACIONAR
EDULEVI
LEONROA

Gênero
poético de

"Os
Lusíadas"

Turnos de
trabalho
do posto
24 horas

Não existe
no círculo

vicioso

Relativo a
grupos
étnicos

(?)
Ribeiro,
novelista
brasileira

Hans (?),
criador de
vinhetas
da Globo

Diz-se da
veste mui-
to formal

Correia
que

atravessa
o corpo

Orígenes
Lessa,
escritor

brasileiro

A de
Jesus era 
Santa Ana

(Catol.)

(?) Gue-
des, apre-
sentador

de TV

Claude (?)-
Strauss, 

antropólo-
go francês

Ponce de
(?), explo-

rador
espanhol

Triture
com os
dentes

"Os (?) de Sábado à
Noite", filme

protagonizado por
John Travolta

Febre (?): 
é provoca-

da por
bactéria

Ordinais 
correspon-
dentes a

nove

Decalitro
(símbolo)

Indica
citação
(latim)

Sinais
captados

pelo sonar

"(?) Secas",
romance
O andar
para trás

Extraordinário

Uma das consequên-
cias do estresse no
organismo humano

Aclamar 
publica-
mente 

Golfo de
(?): banha
o sul do
lêmen

"Japonês",
em "nipô-

nico"

Luta
brasileira

Terminação
nervosa do
neurônio

Duplos;
dobrados

Empresa
fonográ-

fica

Primeiro
signo

(Astrol.)

3/emi — sic. 4/áden — león — levi.

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar 
no dia de hoje. 

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

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

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará você um pouco mais.
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SERGINHO FREITAS - Neste do-
mingo (19) a galera do Tran-
cas Old Car’s Clube está 
preparando o seu encontro 
trimestral no Varejão do Par-
que Cecap, (avenida Tancre-
do Neves, 2.236 - Vila Sant 
Anna), das 9h às 14h. O even-
to, que é 100% beneficente, 
costuma arrecadar, em mé-
dia, mil quilos de alimentos 
não perecíveis a cada evento.

“Nosso grupo é muito so-
lidário. Quem curte carros 
antigos já tem isso na veia. 
Ajudar o próximo é o mínimo 
que podemos fazer. E este ano 
estamos arrecadando tam-
bém agasalhos para o Fundo 
Social do município. É o pri-
meiro que iremos fazer neste 
sentido. Queremos ainda este 
ano organizar uma carreata e 

Cecap recebe encontro de carros clássicos e raros

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

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

passar pelas principais ruas 
da cidade arrecadando roupas 
e mantimentos”, disse José 
Carlos Rocha, presidente do 
clube guarulhense. 

O evento do domingo 
também estará recheado de 
atrações. “Além da banda BF 
109, que toca os melhores do 

Classic Rock, teremos alguns 
parceiros com souvenirs no 
estilo vintage. Sorteios de 
brindes especiais e brinca-
deiras também irão rolar 
graças aos nossos parceiros 
Guarucoop, Emporium Pi-
zzas e Folha Metropolitana”, 
enfatizou Rocha. 

O clube mais antigo da cidade surgiu há quase 20 anos de um bate papo entre amigos 
amantes dos carros clássicos. “Começamos como uma brincadeira. De repente apareceram 
mais amigos com suas máquinas. Sempre nos encontrávamos no bar que fica na esquina 
de casa. E quando demos conta já erámos uma grande família”, disse Carlos Crocci, um dos 
fundadores da equipe. 

Além deste evento trimestral, o Tranca’s participa de outros encontros que acontecem por 
todo Alto Tietê. “Somos uma família mesmo. Para fazer parte do Trancas prezamos muito 
pelo caráter e principalmente pelo espírito de amizade. São esposas e filhos que nos acom-
panham. Até as sogras costumam ir com a gente. Muito família mesmo”, comentou Crocci.

Trancas Old Car’s Club
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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

Aluga-se

Oportunidade

Dinheiro

Autos

Relax

Máquina

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

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

CLASSIFICADOS

EMPREGO

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

ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
FIADOR E LOCATARIO 
Resid. e Comercia , 
aluga ou financ. apto, 
casa ou terreno em qqer 
região.4211-1400.

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

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

IVECO DAILY 35S14 17/18 
Caminhonete em perfeito 
estado  Valor avista R$ 
132 mil.  Entrada R$ 39 
mil  + dívida  Fone (11) 
95253-4647
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

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
SITIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 20Mil + prest. R$ 
500/mês. F.: 4328-5097/ 
96717-5097
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

NORTE DE MG. 50MIL 
MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.

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

CASEIRO 
P/ região do Sul de Minas. 
F.: (11) 97441 8329  Whats.
TÉCNICO P/ISNTALAÇÃO 
Câmeras, Alarmes  e Cerca 
Elétrica c/ Cnh AB c/ exp. 
F.: 2446-2654/ 99823-7769 
whats.

(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

Esoterismo

CONTRATA

Requisitos: Ensino Fundamental

Para atuar nas áreas
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Enviar currículo - a/c Eliana Queiroz - 
Rua Nova Guataporanga, 366 – 

Bairro Cumbica – Guarulhos/SP – 
CEP: 07180-050 ou para o 

e-mail: equeiroz@tbl.com.br

TERRENO  20X40 
Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira - Bairro dos 
Pimentas.F.: 98229-0053
CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura . 
Pechincha de 250 Mil por 
199 Mil. F.: 2806-6665 c/ 
Silva.
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
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

ZELADOR 
C/ exp. em Tratamento de 
piscinas  que resida em 
Guarulhos. F.: 2446-2654/ 
99823-7769

CHÁCARA ESTIVA  MG 
1.000MTS² 
Casa simples 25 Mil + 
parcelas , 20.000Mts²  agua 
corrente, 65 Mil Rod. F.Dias 
150km SP. F. 96215-6802

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

Sem equipamento, coveiros 
sofrem problemas de saúde

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Os auxi-
liares funerários – popular-
mente chamados de coveiros 
– dos quatros cemitérios pú-
blicos de Guarulhos sofrem 
com a falta da cinta ergonô-
mica com suspensório. É o 
que denunciou a Folha Metro-
politana um funcionário que 

preferiu não se identificar. 
Segundo ele, o item era 

disponibilizado, porém há 
mais de cinco meses, com o 
desgaste do material que im-
possibilitou o uso, muitos au-
xiliares sofrem com dores na 
coluna. “Nós realizamos um 
serviço que pega muito peso, 

sem o item muitos funcioná-
rios já estão apresentando for-
tes dores”, lamentou.

Em nota, a Secretaria de 
Serviços Públicos informou 
que a categoria não faz uso de 
tais cintas, já que os itens não 
fazem parte dos equipamen-
tos de proteção individual 

(EPIs) obrigatórios relaciona-
dos pelos Serviços Especiali-
zados em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do 
Trabalho (SESM). A pasta 

ainda afirmou que todos os 
equipamentos de segurança 
obrigatórios para o exercício 
da função foram devidamen-
te entregues aos funcionários.
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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


