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O evento prova que todos podem ser protagonistas 
na solução de problemas da cidade”, Rodrigo 
Barros, secretário da SDCETI
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Brotas recebe 
festival de comida 

de boteco
Turismo Pág. 11
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Variedades Pág. 10
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Vereadores aprovam novo 
Plano Diretor para Guarulhos
Texto foi aprovado com 26 votos favoráveis e seis contrários de parlamentares da oposição que discordaram de pontos como a redução 
do déficit habitacional e a quantidade de conselhos municipais propostos; projeto planeja a cidade para os próximos 10 anos Pág. 7

+2,76%
94.484

Empresas interessadas em PPP 
da Iluminação Pública devem 
ser conhecidas em junho Pág. 5

Comissão deve denunciar GRU 
Airport ao Ministério Público

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Pág. 5

Sem acordo, servidores 
devem realizar ato 
hoje em frente ao 

Paço Municipal
Pág. 6

Lei de Inovação 
proposta pela 

prefeitura é aprovada 
pelo Legislativo

Pág. 4

Whitney 
Houston 
pode voltar 
aos palcos em 
holograma
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R$ 4,50
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BICHOS - A singularidade e importância dos animais mais minúsculos para a continuidade da vida na natureza
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COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

A notícia de ontem foi a de 
que Lula, na prisão em Curiti-
ba, já está usando aliança de 
noivado. Alguns seguidores 
mais chegados dizem que não 
se trata exatamente de uma 
aliança e sim “anel de com-
promisso”.

O ex-presidente, cumprin-
do pena por corrupção e lava-
gem de dinheiro numa sala da 
Polícia Federal, tem recebido 
visitas constantes da noiva, a 
socióloga Rosangela da Silva, 
toda quinta-feira, dia permiti-
do para visitas que costumam 
durar uma hora.

Numa dessas visitas, Ro-
sangela levou o anel e o deu 
de presente ao noivo, ao se 
certificar que a relação entre 
os dois era pra valer. Segundo 
relatos das pessoas chegadas, 
Lula vive momentos muito es-
peciais. Está apaixonado.

A noiva é funcionária da 
Itaipu Binacional há 16 anos 
e militante petista. Ninguém 
ainda revelou a idade dela, 
mas consta que está por volta 
dos quarenta anos. Lula tem 
setenta e três e é viúvo des-
de 2017, quando a ex-primeira 
dama Marisa Letícia morreu 
aos 66 anos em decorrência 
de um Acidente Vascular Ce-
rebral, AVC.

 
Lula lá
Segundo os amigos de 

ambos, Rosangela já era co-
nhecida e tinha relações de 
amizade com a família Lula 
da Silva desde quando o ex-
-presidente se encontrava em 
liberdade, antes mesmo de 
se tornar viúvo. Havia parti-

cipado das caravanas que o 
político costumava fazer pelo 
Brasil.

Embora a divulgação do 
noivado tenha causado um 
certo mal-estar junto à buro-
cracia petista, e por extensão 
à lideranças de esquerda que 
têm o preso de Curitiba como 
o “guia de todos nós”, a notícia 
serviu de inspiração para meu 
ex-colega da equipe de repor-
tagem da revista Veja em São 
Paulo, Luís Nassif, escrever ar-
tigo na Internet, anunciando 
que o “STF deve voltar a ser 
Supremo e dar habeas corpus 
de ofício para Lula”.

 
Ato de Coragem
Nassif dá a receita para 

que o Supremo retome o pro-
tagonismo “diante dos abusos 
contra o ex-presidente Lula”. E 
segue em frente:

- A selvageria que se ins-
talou no Brasil tem que ser 
interrompida por atos de co-
ragem.

Nassif, bom músico, sola 
o cavaquinho e o bandolim 
como poucos, faz um apelo 
aos nossos ministros do Su-
premo para decidirem o ha-
beas corpus a favor de Lula 
sem serem provocados. Ape-
nas, “ouvindo o clamor das 
ruas”.

Penso aqui comigo: será 
que o anúncio de que o nosso 
ex-presidente está, tudo indi-
ca, apaixonado, além de Nas-
sif, será suficiente para inspi-
rar também nossa Justiça?

Vamos esperar pra ver... 
Mesmo porque, o “clamor das 
ruas” ainda não ouvi. 

na área comercial, que era o seu grande for-
te, culminaram com o seu fim. Com a che-
gada das mídias digitais, está cada vez mais 
difícil para os empresários do ramo mante-
rem suas publicações impressas. Mais uma 
péssima notícia para os colegas jornalistas, 
que a cada dia encontram mais dificuldade 
para conquistar e até manter seu lugar ao sol.

Olhos abertos
Com a assinatura do contrato do Legislati-

vo com a empresa de locação de equipamen-
tos para a TV Câmara prevista para ocorrer 
ainda no mês de maio, a expectativa é de que 
as transmissões das sessões voltem a ocorrer 
a partir de agosto, uma vez que os contra-
tados têm até 30 dias para montar os equi-
pamentos e em julho temos o recesso par-
lamentar. De qualquer maneira vale a pena 
ficar de olho se a enorme lista de aparelhos 
solicitados no edital será realmente entregue, 
pois representantes do Grupo Rio Brasil fo-
ram vistos em reunião com os dirigentes da 
Seegma, antiga locadora contratada da Câ-
mara, com a proposta de que fosse feito um 
bem bolado, mas o acordo não saiu. Como 
o valor mensal do pregão está próximo do 
inexequível, já que o Parlamento permitiu a 
participação no certame de empresas sem 
capacidade técnica, que jogaram o preço lá 
embaixo, está difícil acreditar que o contrato 
será realmente cumprido à risca.

Expectativa
Evangélicos de Guarulhos garantem que 

este ano teremos na cidade mais uma edição 
da Marcha para Jesus. Depois de não ter sido 
realizada em 2018, a iniciativa parte da Igreja 
Renascer, que promoverá o evento sem ver-
bas públicas, contando exclusivamente com 
apoios de patrocinadores. Um chamamento 
público deverá ser publicado.

Cama de gato
O deputado federal Alencar Santana e 

o vereador Maurício Brinquinho, ambos do 
PT, estão unindo forças para derrubar o ex-
-prefeito Elói Pietá nas prévias do partido 
que indicará o nome do representante da 
sigla para a disputa majoritária municipal 
em 2020. A estratégia está sendo arquiteta-
da em Brasília, no gabinete do parlamentar, 
onde o assunto não é segredo para ninguém. 
O plano consiste em lançar os nomes de 
Alencar e Brinquinho simultaneamente para 
prefeito, dividindo a militância internamente. 
Pelas contas feitas, Pietá sairia derrotado e 
uma provável dobrada entre eles seria lan-
çada oficialmente pelo PT. Quem duvida 
dessa possibilidade, pode confirmar os fatos 
e perguntar diretamente em qualquer gara-
gem de ônibus da cidade, para qualquer mo-
torista, quem será o candidato a prefeito do 
Partido dos Trabalhadores no ano que vem? 
Depois vocês me contam...

Menos um
Difícil de acreditar, mas por incrível que 

pareça, o pioneiro jornal Metrô News, que 
começou a circular na capital paulista em 
setembro de 1974, encerrou meses atrás 
suas atividades e não circula mais nas linhas 
do metrô de São Paulo. O tabloide, que era 
distribuído gratuitamente aos passageiros, 
chegou a ser uma das grandes potências do 
mercado editorial do país por muitos anos. 
Problemas de gestão, familiares e também 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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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



4 Quarta-feira, 22 de maio de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Aneel atualiza metodologia de acionamento 
e valor das bandeiras tarifárias de energia

FOTO: ALAN WHITE /FOTOS PÚBLICAS

FOTO: KARINA YAMADA/CMG

DA REDAÇÃO - A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem uma resolução 
que estabelece as faixas de 
acionamento e os adicionais 
das bandeiras tarifárias com 
vigência em 2019. Segundo a 
agência, foi incorporado um 
avanço metodológico para a 
regra de acionamento que atu-
aliza o perfil do risco hidrológi-
co (GSF), o qual passa a refletir 
exclusivamente a distribuição 
uniforme da energia contratada 
nos meses do ano (“sazonaliza-
ção flat”). “O efeito do GSF a ser 
percebido pelos consumidores 
retratará com maior precisão a 
produção da energia hidrelétri-
ca e a conjuntura energética do 
sistema”, informa.

A proposta aprovada altera o 
valor das bandeiras tarifárias a 
partir de 1º de junho. A bandei-
ra amarela passa a R$ 1,50 (antes 
era R$ 1) a cada 100 (KWh), já a 
bandeira vermelha no patamar 
1 custará R$ 4 (antes era R$ 3) a 
cada 100 (KWh), e no patamar 
2, custará R$ 6 (antes era R$ 5) a 

cada 100 (KWh).
A alteração foi especialmen-

te motivada pelo déficit hídrico 
do ano passado, que reposi-
cionou a escala de valores das 
bandeiras. O tema passou por 
audiência pública que recebeu 
56 contribuições das quais 36% 
foram acatadas integralmente e 
2% parcialmente.

A Aneel explica que o sis-
tema de bandeiras tarifárias 
sinaliza o custo real da ener-
gia gerada, possibilitando aos 

consumidores o bom uso da 
energia elétrica. Esse custo, 
segundo a agência, é pago de 
imediato nas faturas de ener-
gia, o que desonera o consu-
midor do pagamento de juros 
da taxa Selic sobre o custo da 
energia nos processos tarifários 
de reajuste e revisão tarifária

Na metodologia das ban-
deiras tarifárias as cores 
verde, amarela ou vermelha 
(nos patamares 1 e 2) in-
dicam se a energia custará 
mais ou menos em função 
das condições de geração. A 
definição da cor da bandei-
ra continua a ser dada pela 
combinação entre risco hi-
drológico e preço de liquida-
ção de diferenças (PLD).

Vereadores devem denunciar GRU Airport ao MP

Justiça manda soltar motorista que atropelou 
travestis e derrubou muro do casarão no Centro

DA REDAÇÃO - Os vereadores 
da Comissão Especial de In-
vestigação (CEI) da Câmara de 
Guarulhos que apura possíveis 
irregularidades cometidas pela 
concessionária na administra-
ção do GRU Airport - Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, não estão nada satis-
feitos com as respostas que ela 
tem dado sobre o cumprimen-
to do Termo de Ajustamento 
de Conduta. Eles querem que o 
Ministério Público Federal in-
tervenha para que a cidade re-
ceba a contrapartida acordada 
pela instalação e operação do 
complexo aeroportuário.

O vereador Eduardo Car-
neiro (PSB) criticou, entre ou-
tros exemplos, o fato de a GRU 
Airport ainda não ter dado 
solução às constantes enchen-
tes no rio Baquirivu. “Todo 
ano o problema persiste e as 
obras que deveriam ser reali-

zadas no local não avançam”, 
afirmou. “Precisamos de uma 
ação mais energética neste 
sentido”, acrescentou.

O presidente da CEI, João 
Dárcio (Podemos), confirmou, 
após anuência também dos 
demais vereadores presentes 
– Laércio Sandes (DEM), Ge-
raldo Celestino (PSDB), Acá-
cio Portella (PP), Luís da Sede 
(PRTB), Zé Luiz (PT), Moreira 
(PDT) e Jorge Tadeu (MDB) –, 
a marcação de uma reunião 
com o promotor público fede-
ral em Guarulhos para discutir 
este assunto. Em outro assunto 
deliberado pela CEI, os verea-
dores levantaram junto à pre-
feitura que 90% das empresas 
que atuam no aeroporto não 
têm alvará sanitário. “Quere-
mos saber quais providências 
o Executivo pode tomar em 
relação a mais este problema”, 
adiantou Dárcio.

ONG MI&AU REALIZA 
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 
COM PREÇOS REDUZIDOS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU
Entre em contato

Fone 2405-3877 /     97456-4664

O Projeto Mi&Au realiza campanha de incentivo de 
controle populacional de cães e gatos através de 
castração com preços reduzidos para toda a popula-
ção. A casa realiza o serviço há oito anos e possui selo 
ambiental, aprovação da prefeitura e reconhecimento 
internacional.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e 
levados de volta pra casa em segurança. Quem tiver 
interesse no serviço e morar fora da cidade, precisa 
realizar o transporte do animal por conta própria. Já 
foram castrados e 
doados mais de 10.000 
animais .
Para participar do 
projeto basta se inscre-
ver pelo site da ONG 
www.projetomiau.org.br 
ou então entrar em 
contato pelo número 
(11) 2405-3877. 

Texto: Mayara Nascimento

www.projetomiau.org.br

DA REDAÇÃO - A Justiça man-
dou soltar ontem o motorista 
que atropelou dois travestis 
na região central na sema-
na passada. O despachante 
Fábio Passos Gomes, de 45 
anos, foi preso na sexta-feira 
(17) e ontem venceu a prisão 
temporária. A polícia pediu a 
decretação da prisão preven-
tiva, mas o Ministério Públi-
co disse não ter elementos 
para isso e defendeu que ele 
responda em liberdade.

Imagens de câmeras de 
segurança da região mos-

tram o momento em que o 
motorista passa de carro, 
para perto das travestis, pa-
rece conversar algo com elas 
e depois vira a esquina da 
rua Sete de Setembro. Em 
seguida, dá marcha à ré, bate 
a traseira num poste, para 
sobre a faixa de pedestres, 
parece discutir novamente e 
depois acelera em direção às 
travestis. Uma das vítimas se 
afasta pouco antes do carro 
bater no muro da casa e a ou-
tra parece ficar presa entre o 
automóvel e o muro. Um pos-

te cai com a colisão.
Na conversa inicial com 

os policiais, ele confessou 
ser o motorista que dirigia o 
carro que foi de encontro às 
travestis. A travesti atropela-
da já prestou depoimento e 
reconheceu o homem preso 
como o atropelador. Ela que-
brou o pé e teve escoriações, 
mas passa bem. 

Gomes estava escondido 
há quatro dias e foi preso 
após os policiais encontra-
rem o carro em uma oficina, 
pronto para ser consertado.
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Prefeitura publica licitação 
da PPP da iluminação

FOTO: DIVULGAÇÃO/EDP BANDEIRANTE

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Suspenso no 
último dia 28 pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), o certame que reali-
zará uma parceria Público-Pri-
vada (PPP) para os serviços de 
iluminação pública de Guaru-
lhos foi publicado novamente. 
A abertura das propostas deve 
acontecer dia 25 de junho. 

Após alterações no edital, 
o TCE liberou o processo. Se-
gundo a Folha Metropolitana 
apurou, três empresas haviam 
entrado com recursos junto a 
Corte de Contas questionan-
do o edital, sendo uma delas a 
Enel – empresa italiana que re-
centemente comprou cerca de 
73% das ações da Eletropaulo 
e passou a ser a concessionária 
de energia de São Paulo. 

Com a liberação, a empresa 
vencedora do processo licita-
tório deve oferecer um siste-
ma inovador para a rede de 
iluminação de cidade, sendo 

previsto troca dos 64 mil pos-
tes de lâmpadas de mercúrio e 
sódio por LED, a fim de redu-
zir custos, aumentar a eficiên-
cia e prolongar a durabilidade. 
Atualmente a prefeitura gasta 
R$ 22 milhões por ano com o 
sistema de iluminação públi-
ca, custo este que cairá para 
cerca de R$ 10 milhões com a 
parceria.

Servidores devem realizar paralisação hoje
LUCY TAMBORINO - Os servido-
res de Guarulhos devem rea-
lizar hoje uma paralisação às 
10h em frente ao Paço Muni-
cipal para decidir se entrarão 
em greve definitivamente ou 
não. O fato foi anunciado na 
última assembleia do Sindi-
cato dos Trabalhadores na 
Administração Pública Mu-
nicipal de Guarulhos (Stap), 
onde a categoria recusou a 
proposta de reajuste salarial 
oferecida pela prefeitura.  

“A categoria não está satis-
feita e a pressão do trabalha-
dor contra o patrão é essa. A 
prefeitura quer oferecer 2% de 
reajuste, 1% agora e 0,5% em se-
tembro e novembro”, destacou 
Rogério de Oliveira, secretário-
-geral do Stap. Ainda de acordo 
com ele é esperado que cerca 
70% da categoria estejam pre-
sente, representando em torno 
de 14 mil servidores. Eles es-
peram receber, no mínimo, a 
reposição do ICV Dieese. 

Em nota, a prefeitura infor-

mou que a proposta oferecida 
é resultado do cenário de gran-
des dificuldades econômicas 
que passa o município, com 
queda expressiva da arrecada-
ção neste ano, inclusive com 
menos repasses do governo do 
estado, que enfrenta o mesmo 
problema, em decorrência da 
diminuição do valor arrecada-
do com o Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS).

A administração destacou 

que com a aprovação do Regi-
me Próprio, mais da metade 
do funcionalismo terá um au-
mento nos salários acima da 
inflação acumulada. Um gran-
de contingente, inclusive, com 
ganhos superiores a 10%. Em 
relação à paralisação informou 
que não se trata de um movi-
mento grevista e que manterá 
o registro de ponto de todos os 
funcionários, atribuindo falta 
para aqueles que não compare-
cerem em seu local de trabalho.
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Lei de Inovação proposta pela prefeitura é aprovada pela Câmara
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - A Câmara Munici-
pal aprovou ontem a Lei Muni-
cipal de Inovação proposta pela 
prefeitura em abril de 2018, a 
qual complementa as disposições 
da Lei de Inovação Federal (Lei 
10.973/2004), já regulamentada 
no âmbito municipal (Decreto 
Municipal nº 35060/2018), ins-
tituindo o Sistema de Inovação 
de Guarulhos- SIG e criando o 
Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – CMCTI, 
além de estabelecer as ações mu-
nicipais de fomento à cultura de 
inovação e ao empreendedoris-
mo inovador.

O SIG se insere no Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SNCTI) e deve ser 
objeto de regulamentação especí-
fica e organizado em regime de 
colaboração entre entes públicos, 
privados e sociedade civil em ge-
ral para a promoção da inovação 
como via para o desenvolvimen-
to sustentável no município.

“Ao aprovar este projeto, os 
vereadores deram uma impor-
tante contribuição para colocar 
Guarulhos no caminho da inova-
ção. Trata-se de um grande passo 
a fim de diminuir as barreiras 
que atrapalhavam ações de ino-

Experimenta Educação reúne startups, estudantes, crianças e pesquisadores

Essa nova legislação da cidade apresenta ferramentas espe-
cíficas nesse processo, como a criação do Fundo Municipal de 
Inovação e a institucionalização dos hackathons e concursos 
de startups, ações que já vinham sendo realizadas no âmbito 
do evento “Experimenta”, promovido desde 2017 pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e 
de Inovação – SDCETI. 

A lei traz também para a cidade o Programa Municipal de 
Promoção de Investimentos em Inovação – PMPII. Inspirado 
no Programa de Incentivo à Inovação de Florianópolis, ele é 
um sistema de incentivo que permite que Startups situadas 
na cidade, aprovadas em processo de seleção específico ou 
vencedoras de hackathons e concursos de startups realizados 
ou apoiados por Guarulhos, possam captar investimentos de 
empresas contribuintes de IPTU na cidade até o limite indica-
do em Carta de Autorização específica.

O contribuinte participante do programa, chamado de “in-
vestidor incentivado”, terá certificado emitido em seu nome 
indicando a quantia investida no programa, que poderá ser 
utilizado para abater até 40% do IPTU de seus estabelecimen-
tos situados em Guarulhos no mesmo exercício em que tenha 
sido emitido o certificado ou no exercício seguinte. Para ini-
ciar sua execução, o PMPII ainda deverá ser regulamentado e 
inserido nas previsões da Lei Orçamentária Anual. 

Com a aplicação das disposições constantes nesta nova lei, 
o ecossistema de inovação e Guarulhos devem ganhar força, 
consistência e se tornar mais dinâmico, estimulando a cultura 
de inovação na cidade e a criação e atração de empreendimen-
tos inovadores.

DA REDAÇÃO - Após mais de 40 
horas com intensa programação 
relacionada à inovação tecnológi-
ca, o Experimenta Educação foi 
concluído no domingo (19), no 
Adamastor Centro, com a apre-
sentação das soluções idealizadas 
pelos jovens que participaram 
do hackathon (maratona tecnoló-
gica) realizado durante o evento.

Antes, na sexta-feira (17), o 
Concurso de Startups Pitch4Gru, 
com a presença do prefeito Guti, 
marcou a abertura oficial do Ex-

Lei

No sábado (18), a oficina de programação infantil Scratch Day reuniu crianças da Rede Municipal de 
ensino. No mesmo dia, em meio ao fórum de debates, às 9h, teve início o hackathon (maratona tecnológi-
ca), com duração de 24h. Neste período, os integrantes dos 14 grupos participantes atuaram de maneira 
ininterrupta na busca de soluções tecnológicas para a gestão da educação e de novas ferramentas de 
aprendizagem. A solução ‘Parousia - Gestão de Infrequência’, idealizada pelo jovem Camilo Micheletto, 
ficou com a primeira colocação. A solução Incentive, criada pela equipe Lotus, formada por alunos do 
Instituto Federal de São Paulo Campus Guarulhos (Paulo Manoel, Nathan Oliveira, Luiz Henrique e 
Lucas Batista), ficou com a segunda posição.  Ambos os grupos, cujas ideias colaboram para combater à 
ausência escolar, terão seus projetos incubados no Centro de Inovação Innovation Guarulhos - CITIG com 
o objetivo de aprimorar as ferramentas de modo que elas possam ser aplicadas na gestão da educação.

Mais atividades

vação no município. Vamos ago-
ra juntos fortalecer a execução de 
políticas de incentivo à ciência, 
tecnologia e inovação”, afirmou o 
prefeito Guti.

Um dos pilares na estrutu-
ração do SIG será o Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, colegiado que deve 
reunir trimestralmente represen-
tantes do governo, empresas e 
academia para discutir políticas 
públicas setoriais, incluindo a 
elaboração e atualização a cada 
cinco anos da Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção. As diretrizes da Política Mu-
nicipal aprovada deverão orien-
tar a aplicação das ferramentas 
de fomento previstas tanto na lei 
federal quanto na lei municipal.

“A lei de inovação marca 
um novo momento para o ecos-
sistema de Guarulhos e deverá 
fomentar e promover a cultura 
de inovação e incentivar in-
vestimentos que deverão gerar 
empregos de qualidade com au-
mento de salários e melhorar a 
qualidade de vida de quem vive 
na cidade”, pontua o secretário 
Rodrigo Barros (SDCETI).

perimenta Educação. O evento 
foi organizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Científico, Eco-
nômico, Tecnológico e de Ino-
vação SDCETI, com o apoio da 
Secretaria de Educação. Diversas 
instituições de ensino colabora-
ram com a atividade.

Durante o Pitch4Gru, oito 
startups com soluções relaciona-
das à educação se apresentaram. 
A ganhadora Blox, de Thiago 
Dantas e Leandro Berchielli, 
conquistou a banca julgadora 

apresentando um sistema gami-
ficado de educação por compe-
tência, que possibilita o estudan-
te escolher o que deseja estudar 
e, assim, compor sua grade cur-
ricular.

Na segunda colocação ficou 
a Schoolastic, de Luiz Fernando 
Orlandini, que apresentou um 
sistema de inteligência artificial 
capaz de identificar padrões 
de habilidades e competências 
em estudantes. O prêmio para 
as duas primeiras colocadas é 

a classificação direta a final do 
concurso Acelera Startup, pro-
movido pela FIESP (Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo). Participaram também as 
startups Prof-E, Talentoso, Iose-
phus, Projete.se, 10-Cola e The 
Academic. “Acredito muito no 
modelo do Experimenta, que dá 
espaço para que o cidadão tam-
bém ofereça ideias para a melho-
ria do município. Aqui pode es-
tar a semente de um projeto que 
pode mudar não só Guarulhos, 

mas o Brasil. Vamos continuar 
trabalhando para fazer a diferen-
ça”, afirmou o prefeito Guti.

Ao lado do secretário da Edu-
cação, Paulo Cesar, o gestor da 
SDCETI, Rodrigo Barros, falou 
sobre a característica inclusiva 
do Experimenta. “Estamos na 
quarta edição do Experimen-
ta e o que acontece aqui é uma 
mudança na forma de pensar. O 
evento prova que todos podem 
ser protagonistas na solução de 
problemas da cidade”.
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Legislativo aprova Plano Diretor para os próximos 10 anos
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Após cinco 
horas, os vereadores aprova-
ram ontem, durante sessões 
extraordinárias, o projeto de 
lei que institui o novo Plano 
Diretor de Guarulhos. O atu-
al está vencido desde 2014. 
O texto foi aprovado com 26 
votos a favor e seis contrá-
rios, sendo os desfavoráveis 
dos vereadores Edmilson Lula 
Souza, Genilda Lula Bernar-
des, Janete Lula Pietá, Marcelo 
Seminaldo, Professor Rômulo 
Lula e Zé Luiz, todos do PT.

A proposta foi aprovada 
com dispensa do parecer da 
Comissão Técnica de Defesa 
dos Direitos Humanos, Cida-
dania, Habitação, Assistência 
Social e Igualdade Racial, 
após o vereador presidente da 
comissão e líder da oposição, 
Edmilson Lula Souza, recusar 
dar parecer. Entre as críticas 
do parlamentar estão que o 
plano é genérico e não especi-
fica sobre novos equipamen-

tos públicos, como hospitais, 
além de oferecer apenas 11 mil 
moradias frente a déficit habi-
tacional de 150 mil habitações 
na cidade. “Nós precisamos, 
além de tempo, uma compre-
ensão do governo que é im-
portante ouvir. Não adianta ter 
audiências se os ouvidos não 
estão preparados para absor-
ver críticas e sugestões. Hoje 
foi votado um Plano Diretor 
muito abaixo do que a cidade 
precisa”, destacou Souza.

Já o líder da Comissão 
Técnica de Desenvolvimento 
Urbano e Desenvolvimento 
Econômico, Laércio Sandes 
(DEM), ainda apontou que 
decidiu por dar parecer desfa-
vorável, uma vez que o plano 
proposto ainda não está claro e 
não atende todos os requisitos 
da Lei Orgânica do Município 
e do estatuto das cidades. “Essa 
definição da participação dos 
conselhos não ficou muito cla-
ra e também o número de mo-

radias mais humildes foram 
questões excluídas”, criticou. 
Uma emenda aprovada redu-
ziu o número de conselhos 
municipais de 26 para 12.

Já o líder do governo, Edu-
ardo Carneiro, defendeu que 
o projeto é ideal para uma ci-
dade como Guarulhos. “Todo 
raciocínio da oposição está 
totalmente errado. Primeiro 
quanto ao plano genérico, o 
projeto tem que nortear o de-
senvolvimento da cidade e ele 

não pode ser engessado, por 
isso será complementado por 
outras leis específicas. Além 
disso, as políticas de habita-
ção e mobilidade já estão em 
andamento. O ponto mais 
importante que o plano deixa 
registrado é o meio ambiente 
que ainda é uma questão em-
brionária na cidade”, destacou 
o parlamentar explicando que 
a lei ainda abre a possibilidade 
de instituição de novos conse-
lhos municipais se necessário.

Com o novo Plano Diretor, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (SDU) deve dar 
continuidade aos trabalhos e 
enviar até outubro para Câma-
ra a Lei de Zoneamento e o Có-
digo de Obras e Postura.

“O texto foi debatido na Câ-
mara e por vários vereadores, 
eu estou convicto que o plano 
atende a necessidade da cidade, 
o projeto não é fechado, ele está 
aberto para debate”, disse o ve-
reador João Dárcio (Podemos).
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      Ainda há senhas para os 
moradores da região do Jardim Rosa 
de França participarem do mutirão 
de cadastramento ou atualização do 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) e Bolsa Família, no CEU 
Rosa de França. As senhas podem ser 
retiradas nos CRAS Itapegica, Sítio dos 
Morros e no próprio CEU Rosa de França 
no horário das 8h às 17h. O mutirão 
ocorrerá neste sábado (25), no CEU Rosa 
de França, das 9h às 14h. Promovido 
pela Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social, o mutirão irá também 
orientar sobre os programas Tarifa Social 
de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, 
Bolsa Família e BPC/LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/Lei Orgânica da 
Assistência Social).

      A prefeitura entrega nesta quinta-
feira (23), às 10h30, o SEAPOP – Serviço 
Especializado em Atendimento à Pessoa 
em Situação de Rua, localizado na rua 
José Bernardo de Medeiros, 144, Jardim 
Santa Francisca. Trata-se de um serviço 
de execução indireta, em parceria com o 
Núcleo Batuíra, para atendimento específico 
de jovens, adultos, idosos e famílias em 
situação de rua. O equipamento segue a 
tipificação do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) e contará com atendimentos 
individuais e coletivos, atividades de convívio 
e socialização que incentivem o protagonismo 
e a participação social dos atendidos. O 
espaço terá sala de atendimento técnico, 
refeitório, cozinha e banheiros com chuveiros 
e com acessibilidade, além de local para que 
os assistidos possam lavar suas roupas.

ANOTE

Porém acredito que na falta de um 
fiscal externo, que nós sejamos 
esse controlador da verdade

Sou um aficionado pelo es-
porte e sempre que possível, 
procuro fazer a ligação com a 
vida cotidiana, estudando por 
esses dias histórias das Olim-
píadas modernas, me deparei 
com a história do corredor Fred 
Lorz. Na maratona dos Jogos de 
Saint Louis em 1904, Lorz su-

cumbiu a exaustão após quinze 
quilômetros de percurso e acei-
tou uma carona no carro de seu 
empresário durante cerca de 
dez milhas. Descansado e reani-
mado com líquidos, ele desceu 
do carro e completou a prova 
correndo, entrando no estádio 
olímpico e cruzando a linha de 
chegada comemorando como 
vencedor. Mas pós as comemo-
rações do ouro olímpico fiscal 
avisaram da irregularidade e 
fez com que Lorz confessasse, 
alegando que se tratava de uma 
brincadeira. 

Fiquei me perguntando se 

caso não existisse a denúncia, 
se Lorz renunciaria ao ouro 
Olímpico. Qual valor teria a 
medalha conquistada nessas 
condições? Os meios justificam 
o fim? Em uma época de gran-
des polaridades as vitorias co-
letivas ou até individuas pauta-
das em distorções da realidade, 
manipulação de dados, cercea-
mento de liberdades de escolha 
e induções planejadas ao erro, 
devem ser comemoradas?

Maximizada pelo advento 
na internet e principalmente 
das redes sócias, as conquistas 
por vezes propagadas, não pas-
sam de simbolicamente uma 
carona, como no caso de Lorz, 
uma mentira e principalmen-
te uma trapaça. Pensando de 
forma mais local e cotidiana, 
pensemos em quantas fotos, 
histórias, textos, conquistas 
são espectros da realidade, e 
na ânsia ou angustia das con-
quistas comparativas, caímos 
nós mesmo no erro de “pegar 
carona” e comemorarmos con-
quistas irreais.

Porém acredito que na falta 
de um fiscal externo, que nós 
sejamos esse controlador da 
verdade, ter uma autoconsciên-
cia dos nossos erros e limites, 
ao contrário de colocar esse 
aspecto no campo da derrota, 
podemos encarar como uma 
grande oportunidade para um 
redirecionamento, melhor pla-
nejamento, aumento das capa-
cidades e aí sim entra na linha 
de vitorias e conquistas reais e 
certeza que serão muito mais 
valorosas.

Conquistas 
sabotadas

PONTO
DE VISTA

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut

PREÇOS PROMOCIONAIS
UNIDADES CENTRO - RESERVE SEU ESPAÇO



 

9SÃO PAULO
Quarta-feira, 22 de maio de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Mais de 2,6 milhões de estudantes 
participaram da 1ª fase da OBMEP

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Ontem 2.684.191 
alunos de 4.561 escolas es-
taduais e escolas técnicas 
(Etecs) de São Paulo partici-
pam da primeira fase da 15ª 
edição da Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP).

A maior parte dos estu-
dantes inscritos (1.308.564) 
cursam o Ensino Médio. Ou-
tros 694.626 estão nos 6º e 7° 
anos do Ensino Fundamental, 
e os restantes 681.001 nos 8º e 
9º anos do Fundamental. En-
tre os alunos das escolas esta-
duais de São Paulo também 
estão 6.939 adolescentes que 
cumprem medida socioedu-
cativa de internação em 104 
unidades da Fundação Casa.

A primeira etapa da com-
petição será realizada nas es-
colas cadastradas. Será uma 
prova objetiva, de caráter eli-
minatório, composta por 20 

questões de múltipla escolha. 
Cada resposta correta vale um 
ponto. O horário de aplicação 
será definido por cada escola.

A OBMEP terá em 2019 
a participação de 18.158.665 
estudantes de escolas pú-
blicas e privadas. Realizada 
pelo Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (Impa), com 
apoio da Sociedade Brasileira 
de Matemática (SBM), a OB-
MEP contribui para estimu-
lar o estudo da matemática 
no Brasil, identificar jovens 
talentosos e promover a in-
clusão social pela difusão do 
conhecimento.

Em três meses, polícias de SP 
apreendem 40 toneladas de drogas
DA REDAÇÃO - Mais de vinte 
megaoperações das polícias 
Civil e Militar realizadas 
em todas as regiões do Es-
tado apreenderam nos pri-
meiros 90 dias deste ano 
mais de 40,4 toneladas de 
drogas. O volume é 53,6% 
maior que o total apreendi-
do no primeiro trimestre de 
2018 (26,3 toneladas).

Com isso, vários tipos 
de entorpecentes deixaram 
de ser comercializados nas 
ruas de São Paulo. Buscando 
combater a criminalidade e 
garantir a segurança da po-
pulação paulista, as opera-
ções vêm sendo realizadas 
de forma regular pelas polí-
cias, com apoio dos serviços 
de inteligência e troca de in-
formações com outros esta-
dos e o Governo Federal.

Entre os entorpecentes 
apreendidos estão 10,6 tone-
ladas de cocaína, que repre-

senta mais de 25% do total. 
Por ser uma droga cara, que 
gera grande lucro para os 
criminosos, o impacto das 
apreensões é um significa-
tivo golpe financeiro nas 
facções responsáveis pelo 
tráfico. Só na capital foram 
apreendidas 7,1 toneladas 
de cocaína (de um total de 
14 toneladas de drogas) no 
primeiro trimestre de 2019, 
configurando também a 
maior apreensão desde 2001.

As ações realizadas pe-
los diversos comandos da 
Polícia Militar, pelos De-
partamentos Estaduais de 
Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc), de 
Investigações Criminais 
(Deic) e outras unidades da 
Polícia Civil resultaram ain-
da em mais de 10 mil pesso-
as presas por tráfico de dro-
gas no Estado, de janeiro a 
março deste ano.

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.
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ÁRIES: Permita que a naturalidade faça a sua magia 
durante este maravilhoso dia. Surpresas maravilhosas 
podem vir a acontecer. 

TOURO: Velhos ideais estarão presentes para que você 
evolua nos mais diversos sentidos. Com grandes energias 
você superará qualquer adversidade.

GÊMEOS: As novas ideias trarão um bom grau de evolu-
ção na sua vida, necessitando de uma excelente reflexão. 
Com indiscrição atingirá o crescimento. 

CÂNCER: Com um stress mais elevado do que o habitual, 
sentirá uma espécie de furor interno. A anarquia pode ser 
uma boa forma de você reavaliar as coisas complexas. 

LEÃO: Necessita de uma precisão cirúrgica para poder 
seguir em frente e comandar as rédeas da sua vida. 
Mesmo assim não abandone o seu lado engenhoso.

VIRGEM: Apure a seu sentido mais perceptivo para 
avançar em diversos campos na sua vida. O gigante azul 
Netuno irá encobrir todo o seu poder de comunicação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

Vocativo
usado em
poemas

clássicos

Percurso 
traçado pe-
lo Google

Maps

Fósforo
(símbolo)

Preposição
que indica
 limite de

tempo
Alain

Ducasse,
chef e 

empresário

A higiene 
incentiva-

da pelo
dentista

Região do
corpo que
recebe o
peeling

Ex-técnico
do Palmei-
ras (2017)

Loja "ofi-
cial" para
a revisão
de carros

Corante
usado em

roupas
jeans

Incômodo
crônico
da fibro-
mialgia

Ano, em
francês

Mineral que
ajuda na
defesa do 
organismo

Cerveja
de alta

fermenta-
ção (ing.)

Expressão
típica dos
mineiros

Ave semi-
aquática

de pernas 
compridas

Mamífero 
que "ri" (pl.)

Sentido
da pele

As ações do vilão,
nas histórias

Luminosidade natural
que inspira poetas

Luz de
letreiros

(?) Simone,
cantora

Recomen-
dação mé-
dica para

evitar
pedras
nos rins

Que 
causa pena

Compositor
de "Con-
versa de

Botequim"

Moeda criada em
1994, no governo de

Itamar Franco

Cidade paulista dos
objetos gigantes

Obrigação de
empresas com o IR

Mantra
"solar"

Cidade
onde

nasceu a política de
"pão e circo" (Ant.)

Capacidade de gran-
des empreendedores
Cetáceo

agressivo
Osso do

antebraço

A tarefa 
ideal, para
o relapso

Cada ambi-
ente deco-
rado pelo
design de
interiores

Líquido
poli-insa-
turado e
rico em

ômega 3, 
extraído de
semente 

Muito

Brincadeira
como a
piada "é
pavê ou

pra
comer"

IRRS
NOELROSA
GATINO

DEPLORAVEL
SRAIE
TROCADILHO

TÃOITUD
COMODOATE

DAEORAL
EACUCTI

FACILNEON
GUANILH

AUTORIZADA
UAIANOÇ

SARACURA

2/an. 4/nina. 5/cútis — zinco. 8/noel rosa — saracura.

LIBRA: Convencer as pessoas será vital no intuito de con-
seguir ganhar o que tanto deseja. Faça dessa sua virtude 
uma habilidade para aconselhar as pessoas.

ESCORPIÃO: O sentimento de apego além da conta 
que toma você hoje, dificultará das pessoas na sua vida. 
Variar um pouco será muito bom.

SAGITÁRIO: Terá uma passagem forte de Júpiter seu 
planeta regente. Irá levantar um pouco sua autoestima. 
Não deixe os outros fazer por si o que é de sua alçada. 

CAPRICÓRNIO: Sem o menor problema para assumir os 
riscos de forma sensata e sem titubear neste belo dia. O 
desenvolvimento do planeta Marte facilitará a sua vida. 

AQUÁRIO: Na dúvida você deve resolver tomar uma 
decisão o mais rápido possível para evitar problema. 
Antigos projetos demandam uma boa força de vontade.

PEIXES: Pode apresentar uma característica de alguém 
com um forte abatimento neste dia. Todo sentimento que 
guarda no seu coração será emanado com força.
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DA REDAÇÃO - Whitney Hous-
ton pode “reviver” em show 
com holograma da cantora, 
segundo informações do 
selo fonográfico Primary 
Wave Music Publishing, di-
vulgadas nesta segunda-feira 
(20). Os herdeiros da cantora 
chegaram a um acordo que 
prevê o lançamento de um 
álbum póstumo com novos 
títulos e a turnê.

Whitney morreu em 
2012, aos 48 anos de idade, 
após uma longa batalha con-
tra a dependência química. 

Em entrevista ao The 
New York Times, Pat Hous-
ton, cunhada e administra-
dora da herança da artista, 
declarou que a turnê com 
holograma de Whitney será 
uma homenagem merecida. 

“Antes da sua morte, ha-
via muita negatividade ao 
redor do seu nome, não se 
tratava mais de música. As 
pessoas esqueceram como 
ela foi fantástica. Deixaram 
que todos os seus problemas 
pessoais prevalecessem sobre 
aquilo pelo que a amavam a 
princípio”, disse.

Whitney Houston pode voltar 
aos palcos em holograma

HORÓSCOPO

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A causa oficial da morte 
de Whitney foi afogamento 
acidental. Segundo relatório 
do legista do caso, a canto-
ra tinha consumido cocaína 
antes de sua morte. Uma do-
ença no coração também foi 
um fator importante, ainda 
segundo relatório. Várias gar-
rafas de medicamentos com 
prescrição foram encontra-
das em seu quarto de hotel, 
mas as autoridades legistas 
disseram que não estavam 
em quantidades excessivas.

Outras drogas identifi-
cadas no corpo de Whitney 
foram maconha, alprazolam 
(xanax), ciclobenzaprina 
(flexeril, relaxante muscu-
lar) e difenidramina (Bena-
dryl, para alergia), mas eles 
“não teriam contribuído 
para a morte”.

Whitney foi encontrada 
morta por um integrante de 
sua equipe na banheira de 
uma suíte no quarto andar 
do Beverly Hilton, hotel de 
Los Angeles.

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

Dinheiro

Oportunidade

Autos

Relax

Relax

Máquina

MARCENEIRO 
c/ exp. próx. Vila Barros 
Fs.: 98321-0780/ 2404-
4990/ 99966-1448
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
ADMITE -SE 
Preparador de Prensas, 
Enviar CV p/ email 
uursich@gmail.com
MOTORISTA CAT. D 
c/ experiência Tratar F.: 
99615-2424/ 96359-9441.
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

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

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.

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

PUBL. LEGAL

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio Esoterismo

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
CASA 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

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

Aluga-se

ESTRADA GRU. NAZARÉ 
P. 
Cidade Soberana  800,00  
2 Dorms, coz., wc. e 1 
vg. p/ gar. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
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
CASA STº DUMOMNT 
Drº Severiano 650,00 
c/ 2 Dorms, coz., wc e 
Independente. F.: 2467-
3585/ 2469-0108

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

Solicitamos o 
comparecimento de 

algum familiar ou 
responsável da 

falecida Catharina 
Maria de Jesus que 

encontra-se 
sepultada no 

cemitério São Judas 
Tadeu na Quadra 
27, CJ 01, Sep 35, 

G:1, com o objetivo 
de realizar a 

exumação da 
mesma.

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SAIA DO ALUGUEL 
Av. Coqueiral, Seródio. 
2 Dorms, sala, coz., wc, 
gar.p/2 Auto.  5x25. Preço: 
160 Mil. Ac.carro como 
parte do pgto.Fs.: 2467-
3585/ 2469-0108
GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Jd. Soberana 110. Mil, 2 
cômodos  Ac. 60 mil de 
entrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
CASA JD. S. JOÃO 
260 Mil ,  3 Dorms, 1 c/
suite. gar. p/ 4 Auto. F.: 
2467-3585/ 2469-0108
APTO ( URGENTE ) 
Paraventi 2 dorms, Lindo!!! 
Elevador Lazer c/ Quadra, 
garagem  Só R$ 125 
Mil. Quitado ( doc ok) c/ 
escritura. F: 2814-9601/ 
94004-1714 whats

CASA STº DUMONT 
Trav. Seródio Júnior 
1.000,00  2 Dorms, sala, 
coz., wc e gar., área p/
churrasco. F.: 2467-3585/ 
2469-0108

ADMITE-SE 
Operador de Injetora de 
Zamac enviar CV. p/ o  
email uursich@gmail.com

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

Festival de comida de boteco de Brotas começa na semana que vem
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Mais um evento 
em Brotas, a capital do turis-
mo de aventura. Começa no 
dia 30 de maio a terceira edi-
ção do Broteco, o Festival de 
Comida de Boteco de Brotas. 
É a ocasião para experimen-
tar novos sabores, texturas e 
combinações de ingredientes. 
Isso porque cada um dos 19 
restaurantes participantes vai 
apresentar uma receita nova, 
especialmente criada para o 
festival. O desafio lançado aos 
chefs e cozinheiros locais é 
apresentar um prato novo, que 

ainda não esteja no cardápio, 
que possa ser compartilhado 
entre as pessoas no melhor es-
tilo de comida de boteco.

Brotas é um destino que 
propicia novas experiências e 
emoções, inclusive à mesa. E 
é esse o objetivo do Broteco, 
que vai até 15 de julho, explica 
o secretário de Turismo, Fabio 
Pontes. “O Brotas Gourmet, o 
tradicional festival gastronômi-
co de Brotas, realizado sempre 
em agosto e sucesso de públi-
co, evoluiu a gastronomia lo-
cal. Tanto que agora também 

temos um segundo festival, o 
Broteco, que vai trilhando os 
mesmos caminhos”, comen-
ta. Se já é difícil resistir a um 
petisco tradicional, imagine às 
inovações como as do festival.

Há petiscos para todos os 
gostos. Tem sanduíche de mor-
tadela com pistache, linguiça 
flambada na cachaça, tilápia à 
rolê, espetinho de filé mignon 
com bacon, bolinho de frango 
com polenta, batata cremosa e 
bacon, pastel de linguiça arte-
sanal apimentada, trouxinha 
de costela suína e molho bar-

becue, hambúrguer de costela 
e cebola caramelada, ceviche 
na casquinha, lambari frito 
com chantilly de limão, fondue 
de queijo, bolinho de abóbora 

orgânica, pizza japonesa, baca-
lhoca, polenta ao molho napo-
litano, bruschetta de camarão e 
frango com laranja, gengibre e 
gergelim torrado.
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