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Guarulhos está cada vez mais inserida no mapa das cidades 
em que os gestores desenvolvem ações práticas para 
fomentar a inovação”, Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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Ciclofaixa na Vila 
Galvão é entregue 

pela STMU
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‘Game of Thrones’ 
chega ao fim e 
decepciona fãs
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Em Harvard, Guarulhos é destaque 
por ações que incentivam a 
inovação tecnológica
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Talude de mina da Vale pode se 
romper a partir deste domingo
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Mortes no trânsito têm 
queda de 32% na cidade
Segundo dados do Infosiga, entre janeiro e abril deste ano foram registrados 47 óbitos contra 32 em igual período 
de 2018; número é o menor dos últimos quatro anos quando considerado o primeiro quadrimestre

Prefeitura deve publicar 
decreto regulamentando 
serviço de valet Pág. 3
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NOITE - Céu estrelado na cidade mineira de Paraisópolis contrastando com as belezas naturais
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Hoje, terça-feira, tem ses-
são na Câmara de Guarulhos. 
Isto é, se houver quórum. Mas 
imagino que a maioria dos 
vereadores se fará presente 
pois há matéria importante a 
ser votada. Trata-se do Plano 
Diretor proposto pelo prefeito 
que vai direcionar o desenvol-
vimento do município para os 
próximos anos.

O Plano Diretor fala do 
zoneamento da cidade. Áre-
as onde se podem construir 
prédios, onde são proibidas 
construções que agridam o 
meio ambiente, localização 
de zonas residenciais, setores 
onde são permitidas edifica-
ções industriais, e por aí vai... 
É assunto de grande interesse.

 
A explosão imobiliária
Guarulhos tem experiência 

nessa área. O primeiro de nos-
sos planos diretores foi pre-
parado ainda no comecinho 
dos anos setenta. O município, 
área de segurança nacional 
por sediar a Base Aérea de 
Cumbica, era administrado 
pelo interventor federal Jean 
Pierre Hermann de Moraes 
Barros.

Era diretor de planejamen-
to da Prefeitura o engenheiro 
Wilson Scanavaca. O primeiro 
plano diretor, um calhamaço 
com vários volumes de texto 
e centenas de gráficos, fora 
preparado pelo escritório do 
conhecido arquiteto Jorge 
Wilheim, um dos mais impor-
tantes urbanistas brasileiros. 
Não sei exatamente quanto, 
mas custou uma boa soma de 
dinheiro. Na Câmara, foi apro-

vado por todos os vereadores. 
Morio Sakamoto era presiden-
te, com as bancadas de Arena 
e MDB, os dois únicos partidos 
de então, que contavam com 
vereadores experientes: Mario 
Antonelli, José Ribamar, Luiz 
Allan, Capitão Ribeiro, Jorge 
Singh, Luzanira Candéa, Darcy 
Pannochia, Antônio Petito e o 
professor Gasparino José Ro-
mão, entre eles.

 
Áreas verdes, 
onde estão?
Na aprovação de seu pri-

meiro plano diretor, Guarulhos 
tinha trezentos mil habitantes, 
se tanto. Só teve um problema: 
o plano não foi levado à sério. 
Novos loteamentos, invasões, 
construções clandestinas, le-
varam Guarulhos, a exemplo 
de São Paulo, transformar-se 
no caos que é hoje, com um 
milhão de habitantes a mais.

O plano diretor de então 
previa um crescimento orde-
nado, ruas largas, avenidas 
arborizadas, iluminação pú-
blica, rede de água e esgoto, 
pavimentação, guias e sarje-
tas, limites para construção de 
prédios, áreas verdes em to-
dos loteamentos. Nada disso 
foi feito. Hoje, a cidade é essa 
que a gente conhece...

 
Transmissão
Enquanto a TV Câmara 

não entra no ar, o trabalho dos 
vereadores pode ser acompa-
nhado ao vivo pela internet. 
Consulte o link da página da 
TBL Comunicações no Face-
book do jornalista Roberto 
Samuel.

De casa nova
Ex-presidente do PV de Guarulhos por um 

ano e 4 meses, Luizinho Fanganielo, é agora 
secretário geral do MDB. Ele foi convidado 
pelo vereador e atual secretário de Direitos 
Humanos, Lamé. Ele afirma não levar nenhu-
ma mágoa de Jovino Candido nem do PV. 
“Política é assim mesmo e mantenho grande 
carinho pelo Jovino”, afirmou.

MDB com ótima estrutura
Fanganielo disse ter recebido convites de 

outras duas legendas, mas optou pelo MDB 
devido a estrutura oferecida. Admite ter já 
uns seis bons pré-candidatos a vereador, mas 
admitiu que ainda é cedo. Acredita que esse 
troca-troca de partidos deve continuar forte 
até março de 2020.

Aqui não!
O jovem Mario Nascimento, presidente 

do PSL local, desmentiu o Painel da Folha de 
São Paulo ao afirmar que não existe qualquer 
possibilidade de o apresentador Otavio Mes-
quita ser candidato a prefeito pelo PSL de 
Guarulhos; que ele, Mesquita, estaria queren-
do apenas aparecer na grande mídia.

Mesquita você conhece o Mário?
Neste domingo, o presidente e integran-

tes do partido estarão na manifestação pró-
-Bolsonaro. Quem sabe o coronel Olímpio, 
Otávio Mesquita e o pessoal do PSL de Gua-
rulhos se encontrem e cheguem a um acordo.

Escalando a seleção
O Patriota fez a fusão com PRP, mante-

ve o nome Patriota e a presidência nas mãos 
do secretário de Meio Ambiente, Abdo Ma-
zloum, possuindo em suas fileiras o vereador 
o Sergio Magno. Eles já correm para montar 
um time para 2020.

Meia Boca
Houve reunião sim, me informou a nobre 

presidenta do PT, vereadora Genilda Bernar-
des, para iniciar a discussão sobre o candida-
to a prefeito por seu partido. Mas eu apurei 
que a reunião foi bem informal e nada do 
que estava pautado foi discutido.

“Fieis” da balança?
Hoje existem muitas correntes políticas 

dentro do PT e elas é que decidirão quem 
será o candidato pela legenda. Pelo que eu 
soube, o grupo ligado ao vereador Marcelo 
Seminaldo e ao vereador Mauricio Brinqui-
nho serão o fiel da balança.

Um brinco!
Mas, entretanto, contudo, no entanto, o 

vereador Mauricio Brinquinho tem de ser for-
talecido entre as centrais sindicais e diversos 
presidentes de sindicatos de todo o Estado 
de São Paulo e já há muita gente plantando 
na cabeça do vereador sindicalista a ideia de 
ser candidato a prefeito em Guarulhos.

Vai de Mota?
Depois que o prefeito Guti (PSB) dispa-

rou elogios para o Partido NOVO e também 
ao empresário Jorginho Mota, inclusive não 
o descartando como possível vice, a relação 
do empresário não tem sido muito boa com 
o partido. Piorou um pouquinho mais depois 
que outros prefeituráveis começaram a ar-
rastar suas asas pro lado do Mota.

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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Decreto regulamentando serviço de valet deve ser 
publicado nos próximos dias

FOTO: VERA JURSYS

LUCY TAMBORINO - Seguindo 
a tendência da capital, que já 
possui o serviço de manobra 
e guarda de veículos denomi-
nado valet, estabelecido por lei, 
o prefeito Guti deverá publicar 
um decreto regulamentando o 
texto já aprovado pela Câmara 
Municipal. 

Com intuito de evitar abusos, 
os recibos entregues pelas em-
presas deverão conter quilome-
tragem no momento da entrega 
do veículo, anotação de eventual 
avaria e local onde o veículo será 
estacionado. O responsável pelo 
serviço também deverá contra-
tar seguro para cobertura de 
incêndio, furto, roubo e colisão 
do veículo. Além disso, caso o 
automóvel seja multado durante 
o percurso a responsabilidade 
será da empresa contratada. 

A empresa também de-
verá estar licenciada para a 

atividade, possuir motoristas 
regularmente habilitados para 
a condução de veículos no mí-
nimo na categoria profissional 
B e manter os profissionais 
devidamente uniformizados e 
identificados, permitindo que 
o usuário do serviço não seja 
induzido a erro quando da en-
trega de seu veículo. 

Em Guarulhos quem des-
cumprir a lei poderá receber 

multa de mais de R$ 1,6 mil – 
valor equivalente a 500 Unida-
des Fiscais de Guarulhos, após 
descumprimento da notificação 
inicial com prazo de regulariza-
ção em até 30 dias. Não atendi-
da à notificação, mesmo após a 
imposição das multas, tanto a 
empresa prestadora dos serviços 
quanto o estabelecimento ficam 
sujeitos à cassação de licença de 
funcionamento.  

Operação
O secretário de Desenvolvimento Urbano (SDU), Jorge Taiar, determinou uma operação na noite da última sexta-feira (17) contra 

os valets irregulares dos bares e restaurantes das ruas Tapajós e Diogo de Farias, com a avenida Paulo Faccini, na região central. 
Segundo Taiar, a ação foi uma resposta às inúmeras denúncias recebidas pela prefeitura. “A operação foi planejada por nós no 

sentido de fiscalizar os valets irregulares que obstruem as calçadas dessas ruas que possuem grande circulação de pessoas e veícu-
los”, destacou Taiar que explicou que a fiscalização foi baseada em leis municipais que proíbem a obstrução das calçadas.

Fiscais da pasta estiveram nos locais por volta das 22h e apreenderam oito balcões, quatro painéis eletrônicos, três mesas e dois 
bancos de madeira, de valets que estavam em desconformidade com as leis municipais. “Estivemos nos locais para constatar a 
situação. Todos eles podem ter o serviço de valet desde que possuam uma licença e o façam sem obstruir a calçada e atrapalhar o 
trânsito”, explicou.
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Aterro Sanitário Municipal 
recebeu visita de peritos ontem

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Uma equipe de 
peritos judiciais, composta por 
engenheiros civis, biólogo e 
geólogo, visitou o Aterro Sani-
tário Municipal de Guarulhos, 
no bairro Cabuçu, ontem para 
realização da perícia em aten-
ção à produção antecipada de 
provas, a pedido da Prefeitura. 
A ação se deve ao deslocamen-
to de uma das células da estru-
tura ocorrido em dezembro do 
ano passado.

A visita foi acompanhada 
por assistentes técnicos indi-
cados pelas empresas que já 
operaram o aterro no passado, 
como a Quitaúna, Enob e Lan-
dfill, além da Proactiva, atual 
operadora, e pela prefeitura. 

Para total transparência e 
agilidade na identificação das 
causas do incidente, bem como 
das ações corretivas a serem 
tomadas de forma complemen-
tar para que as atividades no 

aterro sejam retomadas, a Pre-
feitura contratou recentemen-
te uma empresa renomada e 
de elevada capacidade técnica 
para a realização da retroaná-
lise. Neste sentido, estão sen-
do observadas informações 
relacionadas a dados técnicos, 
monitoramento, licenças e ope-
ração. Somente após esta ação, 
haverá a elaboração do laudo 
preliminar que determinará 
as medidas emergenciais adi-

cionais a serem tomadas para 
solucionar o problema na área 
do aterro atingida. 

Apesar de permanecer in-
terditado para a disposição 
de resíduos, técnicos especia-
lizados continuam a realizar 
manutenção e monitoramento 
hídrico, geotécnico e da fauna 
local, conforme determinação 
da Cetesb, além da pulveriza-
ção para evitar dispersão de 
odores.

Número de mortes por acidente 
de trânsito cai 32% na cidade

Sem receber recursos federais, prefeitura adia programa de nutrição

LUCY TAMBORINO - O número de 
óbitos decorrentes de acidente 
de trânsito registrou queda de 
quase 32% em Guarulhos nos 
quatro primeiros meses deste 
ano em comparação a igual 
período de 2018. Os dados fo-
ram divulgados ontem pelo 
Sistema de Informações Ge-
renciais de Acidentes de Trân-
sito do Estado de São Paulo 
(Infosiga-SP). 

Ao todo 47 cidadãos mor-
reram entre janeiro e abril 
após acidentes de trânsito, já 
no ano passado foram 32 – o 
melhor resultado desde 2016. 
Se comparado somente o mês 
de abril, a redução foi ainda 
maior representando 46% - 

de 13 óbitos em 2018 para 
sete neste ano. Desde o início 
do ano o número de mortes 
em Guarulhos vem caindo se 
comparado com 2018. 

Até abril deste ano, sexta-
-feira, sábado e domingo fo-
ram os dias que aconteceram 
mais incidentes desse tipo – 
sendo que 40% deles foram fa-
tais de tal maneira que a mor-
te ocorreu na própria via, sem 
nem ao menos dar tempo de 
chegar ao hospital para o aten-
dimento. Ainda, desde 2015, 
as pessoas do sexo masculino 
foram as que mais morreram 
na cidade, só neste ano signi-
ficaram 84% de todas as ocor-
rências.

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

MAYARA NASCIMENTO - O pro-
grama Pronutis, responsável 
pela distribuição de alimen-
tos para famílias em estado 
de vulnerabilidade social, 
estava previsto para come-
çar em abril, mas foi adiado 
pela prefeitura. Segundo o 
Plano Estratégico Intersecre-
tarial, 500 famílias recebe-
riam os kits em suas casas 

O incidente 
No dia 28 de dezembro de 2018, o deslocamento de uma das células do Aterro Sanitá-

rio Municipal, no bairro Cabuçu, sofreu deslocamento ocasionando exposição da matéria 
orgânica depositada no local. Imediatamente, a situação de emergência foi decretada pelo 
prefeito Guti agilizando as ações necessárias para minimizar os danos na região. 

para complementar a ali-
mentação diária.

A prefeitura adiou, pois, 
ainda não recebeu os recur-
sos do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos, do Gover-
no Federal. O Ministério da 
Cidadania ainda está anali-
sando se irá encaminhar e 
quais serão as condições.

Ainda sem data prevista 

para começar, a prefeitura 
estuda outras formas de ob-
ter alimentos, como os se-
cos, por meio de doações de 
mercados. No projeto inicial 
os alimentos distribuídos 
seriam provenientes de agri-
cultura familiar para as fa-
mílias que são acompanha-
das pelos técnicos do Banco 
de Alimentos.

Visitante tenta entrar em CDP com macarrão recheado com maconha
DA REDAÇÃO - Agentes de segurança penitenciária do Centro de Detenção Provisória I “ASP 
Giovani Martins Rodrigues”, de Guarulhos, unidade administrada pela Coordenadoria de Uni-
dades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo (Coremetro), flagraram uma visitante 
tentando levar ilícitos para a unidade. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária 
(SAP), foram apreendidos 170g de ilícito análogo à maconha camuflado no macarrão levado 
pela irmã de um preso. Os pacotes de entorpecentes foram encontrados durante revista da 
alimentação, realizada cotidianamente pelos agentes de segurança penitenciária da unidade. 



 

5CIDADE
Terça-feira, 21 de maio de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Em Harvard, secretário Rodrigo Barros apresenta ações 
realizadas em Guarulhos para incentivar a inovação

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Atendendo ao 
convite da Universidade de 
Harvard e do Programa de 
Smart Cities da Mastercard, 
City Possible, o secretário de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros, está em Boston, nos Es-
tados Unidos, onde representa 
a cidade de Guarulhos e o pre-
feito Guti no The Innovators 
Forum, uma agenda de executi-
vos seniores dos setores público 
e privado que discutem ideias e 
desafios emergentes em inova-
ção e empreendedorismo.

No painel “Inspirando Ino-
vação Cívica: Estratégias do 
Mundo Real que Funcionam’, 
Barros apresentou ontem para 
lideranças de 31 países o Pro-
grama Experimenta como 
ação promovida para fomen-

tar a cultura da inovação tec-
nológica no município.

Em sua quarta edição, 
sendo a mais recente concluí-
da neste domingo (19), com o 
tema Educação, o Programa 
Experimenta é composto pelo 
concurso de startups Pitch-
4Gru, Fórum de Debates, Scra-
tch Day (programação para o 
público infantil) e um hacka-
thon (maratona tecnológica).

“O Experimenta é uma pla-
taforma de inclusão e empo-
deramento da sociedade civil. 
É uma ação completa, inclui 
todos os ciclos, envolvendo 
crianças, jovens, pesquisa-
dores e empreendedores. As 
cidades precisam de soluções 
inovadoras para áreas estra-
tégicas da gestão pública. O 
Experimenta incentiva os ci-
dadãos a participarem direta-

mente deste processo”, disse o 
secretário da SDCETI durante 
a apresentação em Boston.

Guarulhos é o único muni-
cípio brasileiro convidado para 
o evento promovido pela Uni-
versidade de Harvard, cujo ob-
jetivo é promover a integração 
de líderes do setor público e pri-
vado que desenvolvem ações 
de destaque em inovação na 
gestão de cidades e empresas.

“A nossa participação 
aqui, trocando experiências 
com metrópoles dos cinco 
continentes, de países como 
Austrália, Índia, Grécia, além 
dos Estados Unidos e outros, 
mostra que Guarulhos está 
cada vez mais inserida no 
mapa das cidades em que os 
gestores desenvolvem ações 
práticas para fomentar a ino-
vação como forma de superar 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Telefone 2468.2607. Site - www.stapguarulhos.org.br

O funcionalismo de Guarulhos está em 
Campanha Salarial. Mas a proposta do pre-
feito Guti NÃO repõe as perdas da infl ação.

A categoria cruza os braços amanhã, dia 
22. Às 10 horas, no Paço Municipal (no 
Bom Clima). Pedimos o comparecimento 
de todos os trabalhadores.

Cidadão: apoie essa luta. O Servidor 
trabalha para o povo. Somos vitais para a 
qualidade de vida da nossa cidade.

SERVIDOR PARA EM PROTESTO. AMANHÃ!

CATEGORIA SABE LUTAR -  O funcionalismo municipal sempre foi à luta pelo que é certo e justo

TODOS AO PAÇO MUNICIPAL, ÀS 10 HORAS DESTA QUARTA, DIA 22

“Convoco todos os Servidores. Todos que atuam 
na Prefeitura, Proguaru, Câmara, Saae e Ipref. Essa
luta é de todos nós. Com união e luta, podemos
arrancar junto ao governo uma proposta melhor. 
Cruze os braços e participe do protesto desta quarta”.

pedro@stapguarulhos.org.br
www.facebook.com/pedrozanottifilho

SEM REAJUSTE
SALARIAL, NÃO DÁ. 

QUEREMOS O JUSTO! Pedro Zanotti Filho - Presidente

os desafios da gestão pública, 
e assim poder oferecer mais 

qualidade de vida à popula-
ção”, comentou Barros.
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Acesso à Dutra pela Ponte 
Grande continua fechado 
e com buracos no asfalto

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

MAYARA NASCIMENTO - O acesso 
à rodovia Presidente Dutra pela 
rua Soldado Antônio Martins 
de Oliveira, uma travessa da 
avenida Guarulhos, na Ponte 
Grande, está fechado há quase 
dois anos. No final da rua há 

uma grade, impedindo a passa-
gem dos carros e dos pedestres.

A rua sem saída se tornou 
um estacionamento para os 
caminhões das empresas que 
estão instaladas na região. No 
córrego próximo ao acesso da 

rodovia, o mato não é cortado 
há tempos e há registro de des-
carte irregular.

O canteiro central da rua 
também continua com mato 
alto. No dia 07 de maio a Fo-
lha Metropolitana denunciou o 
abandono na zeladoria do local, 
já que um poste de iluminação 
está caído e muitos buracos no 
asfalto atrapalham a circulação.

Em nota, a Secretaria de 
Obras informou que a rua José 
Antonio Martins encontra-se 
interditada devido a execução 
de sistema de drenagem no 
local. A obra está sendo reali-
zada mediante autorização da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana, pela em-
presa situada no endereço, que 
tem prazo até o próximo dia 31 
maio para sua finalização.

Prefeitura entrega ciclofaixa na Vila Galvão
DA REDAÇÃO - A prefeitura fi-
nalizou a obra da ciclofaixa 
na avenida Francisco Conde, 
na Vila Galvão. A interven-
ção atende aos pedidos de 
ciclistas, pedestres e também 
de motoristas, já que os usu-
ários irão praticar suas ati-
vidades de lazer com muito 
mais segurança.

A ciclofaixa conta com 1,3 
quilômetro de circuito e vai do 
Lago dos Patos até as proximi-
dades da rua São Miguel do 
Araguaia. “Isso permite que os 
ciclistas possam dar uma volta 
completa pelo circuito com se-

gurança”, afirmou o secretário 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana, Paulo Carvalho.

A revitalização também 
incluiu sinalização horizontal, 
com demarcação do asfalto 
para que a identificação visu-
al do espaço seja feita pronta-
mente pelos motoristas.

Essa é a segunda ciclofaixa 
entregue em um período de 
menos de 30 dias. No último 
dia 23 de abril, a STMU en-
tregou a ciclofaixa da avenida 
Ministro Evandro Lins e Silva, 
no Parque Cecap, com 1,5 qui-
lômetro de extensão.

DA REDAÇÃO - Diante da confirmação do primeiro caso autóctone de sarampo na 
cidade de São Paulo, na semana passada, a Secretaria de Saúde de Guarulhos 
faz um apelo para que a população procure uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e coloque em dia a dose da vacina Tríplice Viral (SCR - Sarampo, Ca-
xumba e Rubéola). Segundo a pasta, a vacinação funciona como bloqueio para 
a transmissão da doença, que é altamente contagiosa, evitando assim que ela 
seja reintroduzida e disseminada no município.

Desde 2015, não era confirmado caso de sarampo contraído na capital pau-
lista. Em Guarulhos, os últimos registros foram em 2001, de três casos impor-
tados. O retorno da doença ao Brasil ocorreu no ano passado, pelos estados da 
região Norte, que receberam um grande número de refugiados da Venezuela, 
país que já enfrentava um surto da doença na época.

Saúde alerta para risco do sarampo e recomenda vacinação

Com fortes dores, jovem aguarda há seis meses consulta em UBS
LUCY TAMBORINO - A rotina de Diego Lima da Silva, de 29 anos, foi transformada 
após o desvio na coluna que adquiriu. Hoje, o jovem além de ter muitas dores, 
precisa de ajuda até para tomar banho e não pode nem pensar em carregar peso, 
como se não bastasse esses problemas, Silva já está a pelo menos seis meses ten-
tando agendar uma consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) Morros, no Co-
caia. De acordo com ele a resposta é sempre que não há horário para consulta 
com o clínico geral, primeiro passo antes de ser encaminhado ao especialista. “Eu 
estou até com o raio-x. O diagnóstico eu fiz com médico particular, mas não tenho 
condições de arcar com todos os custos”, lamentou. 

Silva, antes trabalhava como segurança, mas está desempregado a mais de 
um ano. “Essa semana mesmo eu sai para procurar emprego, querendo ou não a 
gente precisa trabalhar”, disse. 

A Secretaria de Saúde informou que o paciente deve  procurar o acolhimento 
com a equipe de enfermagem da unidade, para que sejam efetuados os agenda-
mentos e encaminhamentos necessários.
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Bolsonaro: Valorizamos o Parlamento, 
que dará palavra final na Nova Previdência

FOTO: FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro mudou o tom 
e incluiu os parlamentares 
no “time” que está empenha-
do em aprovar a reforma da 
Previdência no Congresso. Ao 
lançar a campanha de comu-
nicação da proposta, Bolso-
naro também fez um aceno à 
imprensa, ponderando que já 
cometeu “algumas caneladas” 
contra os meios de comunica-
ção, mas que a mídia é “im-
portante para que a chama da 
democracia não se apague”.

“Precisamos salvar as 
próximas gerações do nosso 
Brasil. Não pode um País tão 
maravilhoso como esse pati-
nar na economia. O time que 
formamos, junto com parla-
mentares, tem essa preocupa-
ção com o futuro do Brasil”, 
discursou. 

Mais cedo, durante via-
gem ao Rio de Janeiro, Bolso-

naro disse que se a Câmara e 
o Senado possuem uma pro-
posta melhor da Previdência 
deveriam colocar em votação. 
Agora, no entanto, disse que 
espera que a matéria sugerida 
pelo governo passe pelas duas 
Casas com o menor núme-
ro de emendas possível. Ele 
manteve o discurso de que va-

loriza o Parlamento, que “vai 
dar a palavra final na nova 
Previdência”. 

Após colocar, pela manhã, 
a “classe política” como o gran-
de problema do Brasil, o presi-
dente disse nesta tarde que o 
governo pretende buscar a me-
lhora de possíveis equívocos 
no texto junto ao parlamento.

Talude de complexo da Vale 
pode se romper até dia 25
DA REDAÇÃO - A Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM) infor-
mou ontem que o rompimento 
do talude do complexo da Mina 
de Gongo Soco, da Vale, no mu-
nicípio de Barão de Cocais (MG), 
deve acontecer até o próximo 
sábado (25). A barragem é do 
mesmo tipo da que se rompeu 
em Brumadinho, em 25 de ja-
neiro. Segundo a agência, que 
interditou o complexo na última 
sexta-feira (17), o talude norte da 
cava de Gongo Soco estava se 
deslocando 10 centímetros (cm) 
por ano desde 2012, um deslo-
camento aceitável dada a dimen-
são da estrutura. “Mas, desde o 
fim de abril, a velocidade do des-
locamento aumentou para 5 cm 
por dia e, se esta aceleração con-
tinuar, o rompimento do talude 
pode acontecer entre os dias 19 e 
25 de maio”, alertou a assessoria 
da ANM em nota publicada nes-
ta segunda-feira (20).

De acordo com a assessoria 

da ANM, dados da agência já 
indicam que, desde o domingo 
(19), a velocidade de desloca-
mento do talude já havia chega-
do a 7 cm por dia.

A ANM já havia notifica-
do a Vale e determinado que a 
empresa tomasse uma série de 
providências emergenciais, en-
tre elas a “suspensão imediata 
do tráfego do trem de passagei-
ros no trecho do viaduto loca-
lizado a jusante [fluxo normal 
da água de um ponto mais alto 
para um ponto mais baixo] da 
cava; monitoramento por vídeo 
em tempo real das barragens 
e também a apresentação de 
estudo de comportamento da 
possível onda gerada pelo rom-
pimento do talude norte.

Desde 2016, a cava e todas as 
obras já estavam paralisadas. Se-
gundo a ANM, o risco de rompi-
mento é do talude da cava e não 
da barragem, que fica a 1,5 quilô-
metro (km) de distância da cava.
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      Os atletas da Universidade 
Univeritas/UNG, Alexsandro do 
Nascimento de Melo, conhecido como 
‘Bolt Brasileiro’ e Vitoria Cristina Silva 
Rosa, representarão o Brasil na 30ª 
edição da Universíade de Verão 2019, 
principal competição internacional da 
categoria, promovida pela Federação 
Universitária de Esporte Universitário 
(FISU). Ao total, 16 atletas brasileiros 
foram convocados para as competições 
que acontecerão de 2 a 14 de julho, 
em Napoli, na Itália. O Brasil marcará 
presença nas modalidades de atletismo, 
futebol, ginástica artística, judô, 
natação, taekwondo, tênis de mesa e 
vôlei. Os critérios para a escolha dos 
representantes foram de acordo com 
os índices conquistados nos Jogos 
Universitários Brasileiros (JUBs), fase 
final 2018 e Troféu Maria Lenk 2019. 

      A prefeitura abriu inscrições para aulas 
de xadrez para quem tem idade entre 7 e 
17 anos. Para se inscrever, os interessados 
devem comparecer na Biblioteca Monteiro 
Lobato (na rua João Gonçalves, 439), Centro, 
levando documento de identificação com foto, 
comprovante de residência e de matrícula 
escolar. As aulas vão acontecer no mesmo 
local de inscrição, de segunda a sexta-
feira, em três horários: das 9h às 11h / 14h 
às 15h30 / 15h30 às 17h. A atividade faz 
parte do programa de Iniciação Esportiva da 
Secretaria de Esporte e Lazer, e visa promover 
o desenvolvimento integral de crianças e 
jovens por meio da prática esportiva. Para o 
coordenador da modalidade, Laércio Correia, 
o xadrez promove inúmeros benefícios aos 
praticantes. “Ele auxilia na coordenação 
motora, disciplina, tomada de decisão e gera 
uma melhora significativa na matemática”, 
concluiu.

ANOTE

Consigo fazer meu tempo de 
leitura, com menos cansaço e 
com mais atenção

Há pouco tempo descobri os 
benefícios milagrosos de acor-
dar as 5 horas da manhã (corri-
gindo - dez pra cinco... hehehe). 
Com essa rotina, percebi o quan-
to tempo perdemos no dormin-
do. Por que nesse período da 
manhã, além de mudar os meus 

hábitos, estou sempre investin-
do apenas em coisas para mim. 
Exemplo malhando, estudando, 
escrevendo e etc...

O mais engraçado é que há 
um tempo atrás, quando eu me 
deparava com alguém na rua se 
exercitando (bem de manhãzi-
nha), eu ficava pensando: “Esse 
cara não tem cama não? Que lou-
cura, a pessoa pode dormir e fica 
na rua parecendo louco.” Logo 
eu, que não bebia dessa água, 
agora não consigo ficar na cama 
depois das 5 horas da matina.

Mas em poucos dias “madru-

gando” comecei a perceber quão 
é importante essa atividade para 
nossas vidas. Quão prazeroso 
torna ter uma rotina de ganhos 
pessoais. E porque ganhos? Por 
que hoje, eu consigo me exerci-
tar todos os dias de manhã. Algo 
que no período da noite eu sem-
pre me sabotava. Consigo fazer 
meu tempo de leitura, com me-
nos cansaço e com mais atenção. 
Além de estar mais criativo e le-
var algumas ideias para o traba-
lho. Também medito e faço mi-
nhas orações de agradecimento, 
tudo isso antes das seis e meia. 

Mas, a minha maior percep-
ção é que eu ganho vida e vida 
em abundância. Estou mais dis-
posto, mais focado. Este artigo 
foi desenvolvido nesse horário. 
Antes era impossível fazer isso, 
por que eu sempre me boicotava 
(por falta de tempo) e me sentia 
indisposto.

Aprendi esse processo após 
a leitura do livro “O milagre 
da Manhã”. Que despertou em 
mim a vontade de estar acorda-
do para vida, de fazer coisas que 
agregam para o meu dia e para 
as pessoas que estão ao meu re-
dor. Consegui ativar projetos 
que anteriormente estava bem 
guardados, quase esquecidos.

Convido a todos a praticar o 
poder de estar acordado para o 
Agora, mesmo que os seus ho-
rários sejam os mais malucos. 
Mas, faça algo pra você de ver-
dade, que em pouco tempo vo-
cês verão que os resultados são 
incríveis.

Boa Sorte!

Clube das 
Cinco...

PONTO
DE VISTA

Empresário e  Palestrante

VITINHO KAMGURUVENDA 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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Aplicativos incrementam segurança em condomínios
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A abordagem 
de ladrões para promover ar-
rastões em condomínios está 
cada vez mais sofisticada. O 
mais recente aconteceu em 
um prédio dos Jardins, na 
zona oeste paulistana, no fim 
de abril, quando um integran-
te de uma quadrilha se pas-
sou por um interessado em 
visitar um imóvel e marcou 
com uma corretora. Ao ter a 
entrada autorizada, o assal-
tante rendeu o porteiro e a 
corretora, e os comparsas in-
vadiram o local.

Além de refinar cada 
vez mais as estratégias para 
acessar os condomínios, os 
ladrões encontram locais 
cuja segurança tem procedi-
mentos falhos ou não existe. 
Para reverter esse quadro, 
a tecnologia tornou-se uma 
aliada, oferecendo soluções 
que auxiliam não somente na 
gestão do condomínio, mas 
permitem elevar a seguran-

ça com o controle da entrada 
de visitantes e prestadores de 
serviços feito de forma remo-
ta por meio de aplicativos.

Essas funcionalidades 
fazem parte de sistemas ou 
aplicativos pagos que têm 
como foco a gestão geral de 
condomínios. Dentro deles, 
os moradores podem infor-
mar à portaria, entre outras 
ocorrências, sobre a chegada 
de visitantes. Por meio de 
convites enviados pelo mo-
rador por e-mail, WhatsApp, 
SMS ou pelo próprio sistema 
do aplicativo, o visitante faz o 
seu cadastro com dados como 
CPF, RG, placa do veículo, en-
tre outros, e a partir daí tem 
seu nome na portaria com a 
confirmação de documen-
tos, data e horário da visita. 
Mostrando seu documento, a 
entrada é autorizada. O por-
teiro pode ainda enviar noti-
ficações aos moradores sobre 
a chegada dos visitantes pelo 

celular.
Esse cadastro completo, na 

visão de Rafael Lauand, sócio 
fundador da LAR.app, per-
mite minimizar problemas. 
“Com esses dados - de quem 
entrou e quem autorizou a 
entrada -, caso haja alguma 
ocorrência, as pessoas pode-
rão ser responsabilizadas pelo 
que houve no condomínio.” A 
ideia de Lauand é desenvolver 
também um aplicativo para o 
visitante, para se ter “o contro-
le por quais áreas autorizadas 
ele circulou”.

Em casos de portaria com 
leitor de QR Code, esse acesso 
pode ser ainda mais seguro. 
O morador gera um código e 
o envia ao visitante. “Ao che-
gar ao local, é só ele passar o 
código pelo leitor e a entrada 
estará autorizada”, diz Walter 
Uvo, diretor geral da Minipor-
taria.com.br, que hoje opera 
em mais de 160 condomínios 
em São Paulo.

Fluxo
Os aplicativos ajudam com a segurança, mas nasceram 

com a missão de facilitar a vida em condomínio. “Esse cadas-
tro facilita a entrada do visitante e evita filas”, explica Johnny-
son Vicente de Araújo, CEO do app Aptohome, há dois anos 
no mercado brasileiro e já com mais de 5 mil usuários.

“Esse tipo de solução otimiza as funções do porteiro, prin-
cipalmente em horários de pico, reduzindo erros no cadastro 
dos visitantes”, enfatiza Leonardo Dominguez Dias, sócio-
-diretor da Evo Systems, desenvolvedora do sistema Go Visit.



ÁRIES: Você tomará algumas atitudes um pouco fora de 
ordem que deixará algumas pessoas incomodadas. Os 
pensamentos se mostrarão um pouco mais melancólicos.

TOURO: Para os taurinos as coisas tendem a ficar bem 
mais sossegadas do que o habitual para algumas tarefas 
mais corriqueiras. 

GÊMEOS: Algumas coisas farão você abrir uma boa 
conversa com uma pessoa estimada e que tem em 
grande conta. 

CÂNCER: Tome ações apenas por você e não para tentar 
impressionar os outros, com isso o elemento Água será 
um notável amigo para a sua evolução pessoal.

LEÃO: O seu foco estará sendo posto em assuntos de 
menor relevância para você, suas energias precisarão ser 
aplicadas naquilo que realmente importa. 

VIRGEM: As coisas que você pensa ser ideal para atingir 
determinados objetivos que já estão sendo traçados há 
algum tempo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 70

CCC
DONATIVOS

P
IEDOSOSGE

MINARBUD
TENLAS

TIMA
NOVOSNEV

E

CMTCALL
NIEMEYE

ROU
AARDORD
POTILIMO

B
ARRACOVOC

E

ENALFACE
CAN

OHLOT
OTIMOSTI

DE
COROZOOM

(?) stop: o
voo sem
escalas
(inglês)

Ingredien-
te do es-
trogonofe

Três tipos
de tecidos

Itens rece-
bidos em
feiras de
caridade

Identifica-
dor de cha-
madas no
telefone

Brotar, 
em inglês

Queixa;
lamúria

Top (?),
ranking 
do tênis
mundial

Significado
do branco 
na bandeira
do Canadá

Os produtos
expostos
em lojas, 

por seu uso

(?)
Atlântica,
floresta
tropical

Oscar (?):
projetou a
Pampulha

(MG)

Prato 
tradicional
apreciado

no frio

Filipe
Camarão
(Hist. BR)

(?) de 
tigre, gema

de cor 
amarelada

Cenário de
"Chão de
Estrelas"
(MPB)

O filme
policial
sombrio

(fr.)
Hortaliça
aprecia-
da em

saladas

Stefan
Zweig,
escritor

austríaco
Postura

exigida de
um parla-

mentar

Persona-
gem bíbli-
co salvo 

de Sodoma
Recurso

de máqui-
nas foto-
gráficas

Imundície
(fig.)

Substituto
de "tu"

Tubo
Demasia-
damente

bons

Devotos
Abalar a 

firmeza de
(alicerce)

Calor
intenso

Enfeite

Conjunção
alternativa

(Gram.)
Adversário

Mistura
cortante

Chamada,
em inglês

"(?) Beija-Flor",
sucesso de Cazuza
Um dos sinais da

doença de Alzheimer
Troncos de

madeira
Ildi Silva,

atriz

Loja de jogos e
pagamento de contas

3/bud — lot — non — ten. 4/call — noir — olho — zoom. 8/niemeyer.

LIBRA: O seus problemas poderão ficar um pouco mais 
claros, mas de uma maneira um tanto quanto equivo-
cada. 

ESCORPIÃO: Estará melhor adaptado para encontrar 
as informações que lhe auxiliem em sua busca por uma 
posição melhor no mercado de trabalho.

SAGITÁRIO: Aquilo que estava reprimido dentro de 
você alimentará sentimentos ruins que dificultarão a sua 
compreensão no decorrer do dia. 

CAPRICÓRNIO: Você crescerá muito bem e de forma 
direta, a sua naturalidade na hora de fazer as coisas 
precisa ser mantida.

AQUÁRIO: Muitas dificuldades podem fazer com que 
cometa alguns erros e empregue o seu conhecimento de 
uma maneira ruim. 

PEIXES: Colocar limites em suas ações e nas abordagens 
que algumas pessoas fazem com você será algo dema-
siadamente importante.
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MAYARA NASCIMENTO - Depois 
de nove anos, oito tempo-
radas e 73 episódios, Game 
of Thrones chegou ao fim 
no último domingo (19). O 
episódio foi intitulado “The 
Iron Throne” e mostrou o 
desfecho dos diversos per-
sonagens que lutavam pelo 
Trono de Ferro e o poder de 
governar Westeros, continen-
te fictício criado por George 
R. R. Martin.

A oitava temporada es-
treou no dia 14 de abril e 
contou com seis episódios. 
Os diretores fizeram de tudo 
para que o desfecho da série 
não fosse divulgado antes da 
hora. Após tanto suspense, 

‘Game of Thrones’ chega ao fim e decepciona fãs

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/HBO

os fãs se decepcionaram com 
o que foi exibido, e um gru-
po até organizou um abaixo-
-assinado para a HBO refazer 
a temporada completa.

O último episódio tam-
bém foi marcado por mais 
um erro de gravação. Desta 
vez, uma garrafa de água foi 
esquecida no set de grava-
ções. No episódio 04, exibido 
no dia 05 de maio, um copo 
da rede Starbucks já havia 
aparecido em cena.

Ontem a HBO divulgou 
um vídeo de despedida dos 
atores, entre eles Emilia Cla-
rke (Daenerys Targaryen) 
Isaac Hempstead Wright 
(Bran Stark), John Bradley 

(Samwell Tarly), Kristofer Hi-
vju (Tormund Giantsbane), 
Gwendoline Christie (Brien-
ne de Tarth), Maisie Willia-
ms (Arya Stark) e Sophie 
Turner (Sansa Stark).

No próximo domingo 
(26), será lançado o docu-
mentário Game of Thrones: 
The Last Watch, que mostra-
rá os bastidores da produção 
da série.

A série derivou da saga de 
livros de George R. R. Mar-
tin, batizada de ‘As Crônicas 
de Gelo e Fogo’. Cinco livros 
estão publicados e os fãs 
aguardam os outros dois que 
ainda não possuem data de 
lançamento.

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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CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

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

Whatsapp: 9 4728-4689 

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Dinheiro

Oportunidade

Autos Relax

Máquina

MOTORISTA 
P/ Caminhão Tanque  c/ 
Mopp. encaminhar CV á 
rua Sebastião dos Santos 
nº 25 Parque Continental 
01, Guarulhos, F.:  (11) 
2452-2111 cel (11) 96806-
6703 )

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

APROVO CRÉDITO 
De 3 mil a 150 mil c/ou s/
restrição.escore baixo 
aumento,baixa de restrição 
SPC e serasa 4211-1400

LANCHONETE  CENTRO 
Movi. 40.000 preço 180.000 
só  sucos e Lanches. F.:  
99228-2723
CONSÓRCIO 
Cota Contemplada, carta 
crédito R$ 32.900, Falta 
23 parc. de R$ 650,00 p/ 
comprar qquer Veículo. 
Quero R$ 22.900,00 F.: 
2414-0949/ 98361-5020
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

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.
KEIKO ISSEI 19A 
Kirey,daigakusai.denwa F.: 
96613-0558/99025-7977 
foto what

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

SAÚDE

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

(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

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

MARCENEIRO 
c/ exp. próx. Vila Barros 
Fs.: 98321-0780/ 2404-
4990/ 99966-1448
MOTORISTA CAT. D 
c/ experiência Tratar F.: 
99615-2424/ 96359-9441.
ADMITE-SE 
Operador de Injetora de 
Zamac enviar CV. p/ o  
email uursich@gmail.com
ADMITE -SE 
Preparador de Prensas, 
Enviar CV p/ email 
uursich@gmail.com

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 .

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

CARROCERIAS 
BUORO Ltda

Admite-se 
soldador 

montador com 
experiência 

Tratar pelo fone 
(11) 2421-5811

Email :  

rh@carroceriasbuoro.
com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

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 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
APTO. PICANÇO 
2 dorms., c/suíte, 78 
mts², armários embut., 1 
vga, salão festas, quadra 
poliesportiva e churrasq. $ 
275 mil. F.: 94719-9142

Aluga-se

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
FIADOR E LOCATÁRIO 
Seguro fiança, Aprovação 
100% garantido . F.: 4211-
1400.
APTO. ESTUDIO 
Mobiliado Edif. Inside próx. 
Faculdade Padre Bento F. 
95728-7263
SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620

Sítios e Chácaras

NORTE DE MG. 50MIL 
MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.
CHÁCARA CAMBUI  MG 
2.000Mts² casa 65 Mil, ac. 
carro facilita. 3.000Mts² 
c/ nascente 45 Mil 65 Mil. 
Rod. F.Dias 150km SP. F. 
96215-6802

Espetáculos do Circuito Cultural Paulista chegam a Guarulhos
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-fei-
ra (24) e no dia 1° de junho, 
Guarulhos recebe espetácu-
los gratuitos de dança e tea-
tro do Circuito Cultural Pau-
lista, iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo que 
conta com o apoio cultural 
da Prefeitura de Guarulhos 
para proporcionar a circula-
ção de espetáculos dos mais 
diferentes segmentos artísti-
cos na cidade.

Nesta sexta-feira, às 20h, o 
Teatro Nelson Rodrigues, na 
Vila Galvão, recebe o espetá-
culo “Outros...”, com a Cia de 
Dança de Cubatão. A classifi-

cação é 10 anos. Já no dia 1º 
de junho, sábado, às 18h, o 
Teatro Padre Bento, no Jardim 
Tranquilidade, apresenta o es-
petáculo teatral “Haroun e o 
Mar de Histórias”, com a Cia 
Vúrdon de teatro itinerante. A 
classificação é livre.

“Outros...” é baseado no 
livro “Mais esperto que o 
Diabo”, de Napoleon Hill. 
Escrita em 1938, após umas 
das maiores crises econômi-
cas e precedendo a Segunda 
Guerra Mundial, a história é 
considerada um manual para 
todos que desejam ser mais 
astutos que seus medos, pro-

blemas e limitações.
“Haroun e o Mar de Histó-

rias” conta a saga do menino 
Haroun, de dez anos, filho de 
Rashid Khalifa, um renoma-
do contador de histórias, que 
perde o dom da palavra ao 
passar por uma grande per-
da em sua vida. Haroun des-
cobre que todas as histórias 
nascem no grande Mar dos 
Fios de Histórias, que foi po-
luído por um vilão que odeia 
a palavra. Cabe então a Ha-
roun, junto com o Gênio da 
Água, cruzar o mar de histó-
rias para salvar o pai e todas 
as histórias do mundo.
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