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Agora contamos pelos próximos 10 anos com um 
instrumento que norteará o desenvolvimento de 
Guarulhos”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Última temporada de 
‘Orange is The New 

Black’ chega em julho
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‘Aladdin’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Servidores rejeitam 3ª proposta
da prefeitura e decretam greve
Paralisação por tempo indeterminado foi decidida após manifestação em frente ao Paço Municipal e atinge todo 
o funcionalismo, exceto os profissionais da Proguaru que aceitaram a oferta da administração municipal Pág. 7
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Bolsonaro modifica decreto de 
armas e veta fuzil a cidadão comum

Novas regras para bagagem de mão 
começam a valer hoje em Cumbica
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Guarulhos representa o Brasil em 
fórum de inovação de Harvard
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AÇÃO - Patrulhamento preventivo ambiental pela região dos Veigas realizado pela GCM ambiental de Guarulhos
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Li ontem na coluna do com-
panheiro Sergio Lessa que o 
jornal Metrô News deixou de 
circular. Uma notícia que deixa 
todos nós, contemporâneos 
da fundação do tabloide que 
nasceu para ser distribuído 
nas estações e trens do metrô, 
de luto. Embora não tenha-
mos metrô até hoje, o jornal-
zinho que começou a circular 
uma vez por semana e logo se 
transformou em diário, nas-
ceu aqui em Guarulhos. Aliás, 
o Metrô News nasceu antes 
mesmo do metrô de São Pau-
lo começar a circular.

Eu conheço a história.
Quem teve a ideia foi Sil-

vio Pinheiro, o primeiro dono 
desta Folha Metropolitana 
que nasceu com o nome de 
Guaru-News. O Metrô News 
era um braço desta folha, feito 
pela mesma equipe, impresso 
nas mesmas rotativas. A prin-
cípio, nas oficinas da Folha de 
São Paulo, na alameda Barão 
de Limeira, no bairro do Bom 
Retiro. Veio depois para Gua-
rulhos com a inauguração da 
Gráfica de Bom Sucesso, loca-
lizada nas margens da Via Du-
tra e construída pelo industrial 
que virou político, Paschoal 
Thomeu.

Thomeu, que se elegeu 
prefeito um bom tempo de-
pois, ainda não era o dono do 
jornal. Ele mantinha uma par-
ceria com Silvio e seu irmão, 
Armando Pinheiro, que virou 
deputado. Mas era quem tinha 
o capital.

Participei da fundação do 
Metrô News. Inicialmente es-
crevendo sobre futebol e de-

pois uma coluna diária sobre 
política com o mesmo título 
da publicada na Folha Metro-
politana: “Vendo e Ouvindo”.

Deixei Guarulhos ainda nos 
anos setenta e não acompa-
nhei a passagem da Folha para 
o então império econômico de 
Thomeu, dono da empresa 
de ônibus Guarulhos e outras 
bem-sucedidas empresas.

 
A compra do jornal
Consta que os repórteres e 

redatores não davam sossego 
com suas críticas ao serviço 
prestado pela então única em-
presa de ônibus do Município. 
Os mais antigos se lembram 
dos ônibus verdes que liga-
vam Guarulhos à Praça Clovis, 
em São Paulo, via Penha.

Não podendo opinar no 
conteúdo dos jornais, seu Pas-
choal decidiu comprar os dois. 
A partir daí, eram só elogios.

A história seguiu seu rumo.
A entrada na política, a 

eleição para prefeito, acabou 
trazendo dissabores para 
Paschoal Thomeu. Ele gastou 
muito dinheiro e o império 
se desmanchou. Mas o Metrô 
News resistiu, assim como 
esta Folha. A Folha Metropo-
litana mudou de dono, está 
aqui, e vai muito bem, obriga-
do.

Mas, assim como quem 
não quer nada, na semana 
passada, o tabloide, silencio-
samente, circulou pela última 
vez. O Metrô News era um 
jornal concebido e feito em 
Guarulhos que circulava em 
São Paulo.

Morreu.

versar com a prefeiturável Fran Corrêa 
(PSDB?)...

Assunto pendente
Conforme antecipado nesta coluna, 

o vereador Paulo Roberto Cecchina-
to (PP) está rompido com o secretário 
Jorge Taiar (SDU). Além de telefonema 
com troca de insultos, PRC usou a tri-
buna na terça-feira para criticar JT. E 
promete levar o assunto ao prefeito Guti 
(PSB)...

Oráculo?
O trânsito de vereadores e demais 

políticos no escritório do advogado Fer-
nando Evans - ex-secretário de Habita-
ção - tem impressionado os vizinhos em 
seu prédio comercial…

Eco do passado
Em janeiro de 2017, conversei com 

Guti. Ele me perguntou qual seria seu 
maior desafio. Disse que seria admi-
nistrar o funcionalismo, diante das ex-
pectativas que criou em 2016. Ele res-
pondeu que estava tranquilo, porque 
sempre daria no mínimo reajuste pela 
inflação…

Mapa astral
Nova pesquisa de opinião sobre ava-

liação da atual administração e possíveis 
prefeituráveis foi encomendada ontem…

MM no páreo!
O ex-presidente da Câmara e ex-

-deputado federal Miguel Martello pre-
tende ser candidato a prefeito em 2020. 
Filiou-se ao PROS, comandado pelo seu 
então zero-um, Sérgio Deboni.  Miguel 
Martello já está montando equipe de 
campanha… 

De mudança
A vereadora Carol Ribeiro já revelou 

para alguns interlocutores que não pre-
tende ficar filiada ao MDB…

Alguém conhece?
O vereador Laércio Sandes (DEM) 

apresentou requerimento questionan-
do onde está instalada a TV 58, conces-
são de canal aberto para Guarulhos. Na 
Anatel, consta endereço de uma sala na 
rua Barão de Mauá…

Em entendimentos
Cada vez mais distante do prefeito 

Guti (PSB), o deputado estadual Már-
cio Nakashima (PDT) marcou de con-

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Bolsonaro publica decreto sobre 
armas; civis não podem adquirir fuzis
FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O governo fe-
deral publicou ontem novo 
decreto que altera regras 
do Decreto nº 9.785, de 7 de 
maio de 2019, que trata da 
aquisição, cadastro, registro, 
posse, porte e comercializa-
ção de armas de fogo no país. 
Em nota, o Palácio do Planal-
to informou que as mudanças 
foram determinadas pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro “a par-
tir dos questionamentos feitos 
perante o Poder Judiciário, no 
âmbito do Poder Legislativo e 
pela sociedade em geral”.

Entre as alterações está o 
veto ao porte de armas de fu-
zis, carabinas ou espingardas 
para cidadãos comuns. Além 

de mudanças relacionadas ao 
porte de arma para o cida-
dão, há outras relacionadas à 
forças de segurança; aos cole-
cionadores, caçadores e atira-
dores; ao procedimento para 
concessão do porte; e sobre 
as regras para transporte de 
armas em voos, que voltam a 
ser atribuição da Agência Na-
cional de Aviação Civil.

Também foram publica-
das hoje retificações no de-
creto original que, segundo 
a Presidência, corrige erros 
meramente formais no texto 
original, como numeração 
duplicada de dispositivos, 
erros de pontuação, entre ou-
tros.

Após protestos, governo usa reserva 
para liberar recursos para educação

Estado repassa R$ 2,3 milhões para 
projetos assistenciais que atendem idosos

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

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

DA REDAÇÃO - A equipe econô-
mica usou parte de uma re-
serva de emergência criada no 
fim de março para evitar um 
novo contingenciamento (cor-
te) no Orçamento. Segundo o 
Relatório Bimestral de Receitas 
e Despesas, divulgado ontem 
pelo Ministério da Economia, 
o governo decidiu usar R$ 1,64 
bilhão da reserva para recom-
por as verbas dos Ministérios 
da Educação (MEC) e do Meio 
Ambiente (MMA).

O MEC receberá R$ 1,588 
bilhão. O MMA, R$ 56,6 mi-
lhões. O governo decidiu quei-
mar ainda R$ 2,167 bilhões da 
reserva para evitar contingen-
ciamentos adicionais em ou-
tros órgãos do Executivo.

Com a medida, a reserva de 
emergência foi reduzida para 
R$ 1,562 bilhão. Essa será a gor-
dura que o governo terá para 
evitar um contingenciamento 
adicional no Orçamento no 
próximo relatório, no fim de 

DA REDAÇÃO - A secretária es-
tadual de Desenvolvimento 
Social, Célia Parnes, assinou 
ontem, às 11h, o repasse de R$ 
2,3 milhões para três entidades 
do terceiro setor que desenvol-
vem projetos voltados a idosos, 
especialmente aqueles com de-
ficiência e em situação de vul-
nerabilidade social. O evento 
foi realizado no Auditório Nil-
son França, na sede da APAE 

julho. Originalmente, o gover-
no teria de cortar R$ 2,181 bi-
lhões do Orçamento por causa 
da revisão para baixo do cres-
cimento da economia. Ao quei-
mar as reservas, no entanto, o 
governo evitou o bloqueio no 
Poder Executivo. Apenas os Po-
deres Legislativo, Judiciário, do 
Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União sofrerão 
bloqueio de verbas, totalizando 
R$ 14,62 milhões.

Enviado a cada dois meses 

ao Congresso Nacional, o Re-
latório Bimestral de Receitas 
e Despesas orienta a execução 
do Orçamento Geral da União 
com base na revisão dos parâ-
metros econômicos e das recei-
tas da União. Caso as receitas 
caiam, o governo tem de fazer 
novos bloqueios para cumprir 
a meta de déficit primário – re-
sultado negativo nas contas do 
governo sem os juros da dívi-
da pública – de R$ 139 bilhões 
para este ano.

(Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de São Pau-
lo, na Rua Loefgren, 2109, Vila 
Clementino, São Paulo. Os três 
projetos, que beneficiarão mais 
de 450 idosos, foram aprova-
dos pelo Conselho Estadual do 
Idoso (CEI) após chamamento 
público por meio edital e são fi-
nanciados com recursos prove-
nientes do Fundo Estadual do 
Idoso pelo período de um ano.

Os projetos selecionados 
foram o envelhecimento e De-
ficiência Intelectual, com 150 
beneficiários no valor de R$ 
1,5 milhão, desenvolvido pela 
APAE de São Paulo, localizada 
na capital; curso de formação 
para cuidadores para a pessoa 
idosa e com deficiência, com 
300 beneficiários no valor de 
R$ 350,7 mil, coordenado pela 
Associação para a Educação 
Esporte, Empreendedorismo e 
Direitos dos Pacientes da Divi-
são de Reabilitação do Hospital 
das Clínicas (AEDREHC), situ-
ada em São Paulo; e a popula-
ção idosa com deficiência em 
situação de vulnerabilidade: 
caracterização, boas práticas e 
recomendações para políticas 
públicas, no valor de R$ 407,3 
mil, liderado pela instituição 
Mais Diferenças, localizada em 
Guarulhos.
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Guarulhos representa o Brasil no fórum de 
inovação e empreendedorismo em Harvard

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG 

DA REDAÇÃO - Promovido pela 
Universidade de Harvard, em 
Boston, capital de Massachu-
setts, nos Estados Unidos, o 
The Innovators Forum acon-
tece nesta semana e reúne 
representantes de 31 metró-
poles do mundo. Guarulhos, 
na Grande São Paulo, repre-
sentada pelo secretário de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros, é a única cidade bra-
sileira presente na atividade. 
Sua participação é decorrente 
da parceria firmada entre o 
município e o Programa de 
Cidades Inteligentes da Mas-
tercard, City Possible.

Conforme explicam os or-
ganizadores, a iniciativa em 
Harvard reúne executivos 
seniores dos setores público 
e privado, com a finalidade 
de discutir ideias e desafios 
emergentes em inovação e 
empreendedorismo. “O Fó-
rum reúne os principais pen-
sadores e tem por objetivo 
ajudar esses líderes a acele-
rarem suas estratégias e pro-
gramas de inovação em suas 
empresas e cidades”, explica 

o fundador do Fórum, Dr. Da-
vid S. Ricketts, do Centro de 
Tecnologia e Empreendedo-
rismo de Harvard.

A participação de Guaru-
lhos, segunda maior cidade 
do Estado de São Paulo e uma 
das 12 maiores economias do 
País, acontece após o municí-
pio, que tem mais de 1,3 mi-
lhão de habitantes e o maior 
aeroporto da América do Sul, 
se tornar a primeiro no Brasil 
a integrar o City Possible, cujo 
objetivo é criar uma rede co-
laborativa de cidades globais 
para o desenvolvimento de 
um futuro mais sustentável, 
inclusivo e eficiente.

Desde janeiro deste ano, 
City Possible e Prefeitura de 
Guarulhos atuam em pesqui-
sas para desenvolver e imple-
mentar novas soluções para os 
desafios urbanos mais urgentes 
da cidade. Uma das ações prá-
ticas dessa política pública de-
senvolvida na cidade é a apro-
vação, nesta terça-feira (21), da 
Lei de Inovação de Guarulhos 
- legislação que traz uma série 
de incentivos à tecnologia e 
busca atrair empresas de base 
tecnológica ao município.

Prefeitura faz ação para chamar atenção 
sobre vagas de estacionamento exclusivas

Transformação de guarda-chuvas usados em sacos de 
dormir impermeáveis é atração do 3º Fórum Lixo Zero

DA REDAÇÃO - Depois de várias 
intervenções, neste sábado 
(25), das 16h às 18h, é a vez de 
uma ação lúdica com o propó-
sito de conscientizar os con-
dutores sobre o uso correto 
das vagas de estacionamento 
exclusivas, para pessoas com 
deficiência e idosos, dentro 
das instalações do Internacio-
nal Shopping Guarulhos.

A iniciativa é da Prefeitu-
ra de Guarulhos, em parceria 
com o centro de compras, a 
Secretaria de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana (STMU) e a 
Subsecretaria de Acessibilida-
de e Inclusão, e integra o mo-
vimento internacional Maio 

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira 
(24) e sábado (25), o Adamas-
tor recebe o 3º Fórum Lixo 
Zero, evento que reúne ini-
ciativas bem-sucedidas sobre 
reciclagem, entre outras ações 
em prol da preservação do 
meio ambiente. Nesta edição, 
o fórum apresenta uma ini-
ciativa nova na cidade, mas 
que já está dando muito certo. 
Trata-se do reaproveitamento 
do tecido de guarda-chuvas 
quebrados para a confecção 
de sacos de dormir imperme-
áveis para doação a pessoas 
em situação de rua.

Com o nome “Aquecer e 
Proteger Reciclando”, o projeto 

Amarelo, que foi criado para 
chamar atenção da sociedade 
em relação ao elevado núme-
ro de pessoas mortas e feridas 
no trânsito.

Cadeiras de rodas serão 
colocadas em vagas de esta-
cionamento com cartazes que 
irão expor a situação difícil 
em que um deficiente ou ido-
so fica ao não encontrar sua 
vaga. Com frases como “Volto 
em um minutinho”, “Daqui a 
pouco estou de volta”, “Ou vol-
to já”, o educador de trânsito 
Roberto Pardinho vai procu-
rar conscientizar ao máximo 
os motoristas que cometem 
esse tipo de infração.

acontece em Guarulhos pelas 
mãos de Sandra Decanini, 53 
anos, moradora do Parque Ce-
cap. “Uma vez vi uma repor-
tagem sobre algo parecido em 
Florianópolis e há cerca de um 
mês resolvi colocar a mão na 
massa para ajudar as pessoas e 
a natureza”, revela Sandra que 
já produziu com a da colega 
Cristina Moura, 20 sacos de 
dormir impermeáveis.

Segundo Sandra, as peças 
também servem como bolsa 
para que as pessoas possam 
levar seus pertences quando 
se deslocam. No momento, 24 
guarda-chuvas doados aguar-
dam na fila da transformação.

Representação
Convidado a falar sobre ações protagonizadas em Guarulhos, no contexto do evento, o se-

cretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Rodrigo Barros, 
que também preside o Fórum Inova Cidades, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e Instituto 
Arapyaú, fez sua intervenção no ‘Painel Inspirando Inovação Cívica: Estratégias do Mundo Real 
que Funcionam’, apresentando o Programa Experimenta como iniciativa para fomentar a cultura 
da inovação tecnológica no município.

“A nossa participação aqui em Harvard, trocando experiências com metrópoles dos cinco 
continentes, de países como Austrália, Índia, Grécia, Estados Unidos e outros, mostra que Gua-
rulhos e o Brasil estão cada vez mais inseridos no mapa das cidades e países em que os gestores 
desenvolvem ações práticas para fomentar a inovação como forma de superar os desafios da ges-
tão pública, e assim poder oferecer mais qualidade de vida à população”, reflete Rodrigo Barros.

Além do painel com a participação brasileira, os debates tratam de tecnologias emergentes, 
blockchain para gestar as melhorias em infraestrutura nas cidades, financiamento de projetos 
por meio de Parcerias Público Privadas - PPPs, segurança e privacidade em cidades inteligentes, 
integração entre os diversos atores de uma comunidade, entes públicos e privados.
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Prefeitura realiza plantio 
de árvores nativas da Mata 
Atlântica em escola

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - Nova tempora-
da do Programa Ilhas Verdes 
(PIV) nas Escolas, começou 
ontem com o plantio de 30 mu-
das de árvores nativas da Mata 
Atlântica na Escola da Prefeitu-
ra de Guarulhos (EPG) “Maria-
zinha Rezende Fusari”, no CEU 
Presidente Dutra.

Os alunos participaram do 
plantio e colocaram as mão-
zinhas na massa com orienta-
ções dos técnicos da Secretaria 
de Meio Ambiente (Sema), que 
aproveitaram a oportunidade 
para conversar com a criançada 
sobre importância da arboriza-
ção urbana para a melhora da 
qualidade de vida da população.

Criado em 2017, o PIV nas 
Escolas, parceria entre as secre-
tarias de Meio Ambiente e de 
Educação, já realizou o plantio 

de 520 mudas de árvores nati-
vas da Mata Atlântica em mais 
de 30 escolas da Prefeitura.  O 
programa prioriza as unidades 
escolares situadas nas ilhas de 
calor do município, em sua 
maior parte localizadas na re-
gião de Cumbica Industrial. Os 
locais com temperaturas mé-
dias mais elevadas em relação 

às demais regiões da cidade são 
identificados através de satélite 
termal, em parceria com a Uni-
versidade Guarulhos.

As próximas EPGs a rece-
berem o PIV são “Zelia Gattai” 
e “Jorge Amado”, também no 
CEU Continental. Nessas uni-
dades serão plantadas um total 
de 90 mudas.

Defesa Civil realiza vistorias em córregos 
para reduzir riscos de alagamentos
DA REDAÇÃO - Com o fim do 
Plano Verão, a prefeitura reali-
zou durante abril e neste mês 
de maio vistorias em córregos 
de vários bairros para o Plano 
Municipal de Redução de Ris-
cos (PMRR), que tem o objetivo 
de mobilizar os agentes de Pro-
teção e Defesa Civil na prepara-
ção da cidade para as tempora-
das chuvosas.

Os agentes percorreram os 
córregos Cabuçu de Cima (Re-
creio São Jorge), Zapara (Vila 

SOBRADO FLOR DA MONTANHA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ., 2 BANHS,1 

VAGA, PROX. SHOPPING MAIA, R$380,mil ac. Apto na 
troca (REF. R.A)

SOBRADO VL. AUGUSTA 
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,2 BANH.,3VA-
GAS, COM ARMARIOS EMBUSTIDOS, FUNDOS 1 

DORM COM WC,  R$690.MIL, AC. CARRO (REF. R.A) 

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, 
SACADA GOURMET, LAZER COMPLETO, R$320.MIL 

(REF. R.A)

APTO CONDOMINIO ESSENCE (CENTRO) 
COM 82 M2

2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,2VAGAS,-
COM SACADA GOURMET,LAZER TOTAL, R$490.MIL, 

AC. TROCA (REF. R.A)

 CASA  JD. VALERIA PARA RENDA
3 CASAS COM 2 VAGAS, BOM ACBTO COM 

CHURRASQUEIRA, OTIMO LOCAL ,CONFIRA,R$320.-
MIL (REF. R.A)

SOBRADO PARQUE FLAMENGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE COM CLOSET E 

HIDRO,SL., COZ.,BANH.,2 VAGAS, SL. DE FESTA COM 
CHURRASQ.,R$280.MIL (REF. R.A)

TERRENO PONTE ALTA
10X25 RUA COMERCIAL, OTIMA TOPOGRAFIA, TODO 

MURADO, R$250.MIL (REF. R.A)

APTO VL. ROSALIA VAGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL.,COZ.,BANH.,1VAGA,70 
MTS2, R$270.MIL AC. FINANC. BANCARIO (REF. R.A)

SALAS CENTRO DE GUARULHOS COM 70M2 
BANH. PRIVATIVO, R$250.MIL CADA,  AC. TROCA 

IMOVEL EM GUARULHOS (REF. R.A)

TERRENO JD VL. GALVÃO 
5X25, OTIMO LOCAL, PLANO, ABAIXO DO NIVEL, 
OTIMO PARA UMA UNIDADE R$145.MIL (REF. C.R)

CHACARA CAPELINHA 8.900 M2
3 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,CASA CASEIRO, 

PISC.,LAGO,CAMPO, TOPOG. PLANO, AC. IMOVEL 
EM GUARULHOS E  AUTOM. R$800.MIL (REF. W)

APTO JD VALERIA
2 DORM., SL., COZ.,BANH.,PLANEJADOS,1 VAGA, 

LAZER,PORT. 24 HS., AC. FINANC. BANCARIO, 
R$180.MIL (REF.W)

CASA FLOR DA MONTANHA PARA RENDA
4 CASAS AO LADO DO SHOPPING MAIA, TERR. 7X25, 

R$350.MIL (REF. W)

SOBRADO VL. ROSALIA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. PLANEJADA, 
BANH.,4VAGAS, CHURRASQ.,R$650.MIL AC. APTO 

(REF. W)

TERRENO JD. SÃO PAULO
PROX. A PADARIA D’VILLE, COMERCIAL 11X20, PLANO, 

ESCRITURA REGISTRADA, R$255.MIL (REF. W)

APTO ITAPEGICA 79 M2 DE A.C. (VAGO)
2 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,1 VAGA, PROX AO 

SHOPPING INTERNACIONAL R$190.MIL (REF. RO)

CASA PARA RENDA ROSA DE FRANÇA
COM 2 DORMS., SL., COZ., BANH., ENTRADA 

LATERAL, FDS SOBRADO DE 2 DORMS., GAR.02 
AUTOS,  PROX. AO ZOOLOGICO, R$300.MIL (REF. RO)

APTO SABATINA PROX.  VL. ROSALIA
2 DORMS.,SL.,COZ.,WC., 1 VAGA, R$950,00 
AC. FIADOR OU SEGURO FIANÇA (REF. RO)

SOBRADO MAIA
PROX. AO BOSQUE MAIA, 2 DORM.,SL.,-

COZ., BANH, 1 VAGA, R$1300,00 AC. 
DEPOSITO (REF. RO)

VENDA VENDA VENDA LOCAÇÃO

ADMITE-SE CORRETOR 
PARA VENDA OU LOCAÇÃO 

COM OU SEM PRÁTICA. 
NECESSÁRIO TER CARRO 

PRÓPRIO, FALAR COM 
ROBSON OLIVEIRA

(11) 2600-3303R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

www.consultoriaoliveira.com.br
 robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br (11) 94780-1301 (CLARO)

(11) 96046-6935 (VIVO)

Galvão) e Ana Mendes (Jardim 
Aracília) e Taboão. Os cursos 
d’água vistoriados passam por 
vinte ruas, que foram incluídas 
no estudo de soluções para evi-
tar alagamentos. Uma delas, no 
Recreio São Jorge, constatou o 
risco de deslize em sua encosta.

Além de estudar os riscos 
das áreas visitadas, as deman-
das de zeladoria necessárias 
para evitar enchentes são re-
passadas aos órgãos munici-
pais responsáveis.

Rua do Parque Continental II tem recomposição de pavimento
DA REDAÇÃO - A prefeitura, por meio da Proguaru, executou ontem a recomposição do pavimento asfáltico de 576 metros quadrados da rua Narain Singh 
Luschini, localizada no Parque Continental II. Além da recomposição do pavimento, a Proguaru executou obras no sistema de drenagem, já que a galeria de 
águas pluviais existente na via estava rompida e algumas residências estavam sofrendo com a infitração das águas. Foram realizados os seguintes serviços 
na via: reforma de dois poços de visita, construção de um poço de visita, troca de 85 metros de tubo de concreto com diâmetro de 60 centímetros, troca de 
16 metros de tubo de concreto com diâmetro 50 centímetros, reforma de quatro bocas de lobo e 230 metros cúbicos de reforço de base. A obra foi realizada 
após diálogo com a população local, que ficou satisfeita com os resultados apresentados.
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Após manifestação em frente ao Paço Municipal, servidores entram em greve
FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: KARINA YAMADA

LUCY TAMBORINO - Os servidores 
públicos de Guarulhos decreta-
ram ontem greve por tempo in-
determinado, após recusarem 
a terceira proposta de reajuste 
da prefeitura que oferecia abo-
no de R$ 100 para pessoas com 
salário de até R$ 2.100, reajuste 
de 21,7% na cesta básica, além 
de uma 13ª cesta e mais 10% no 
vale-refeição (VR), que saltaria 
dos atuais R$ 495 para R$ 545. 

A categoria esteve ontem 
em frente ao Paço Municipal 
com o objetivo de pressionar a 
prefeitura. Segundo o Sindica-
to dos Trabalhadores na Admi-
nistração Pública Municipal de 
Guarulhos (Stap) cerca de 1,4 
mil trabalhadores participaram 
do ato fechando a avenida Bom 
Clima. No período da tarde eles 

permaneceram em frente à Se-
cretaria da Fazenda.

No Paço Municipal, a prefei-
tura realizou uma reunião com 
as lideranças sindicais, os secre-
tários de Gestão, Adam Kubo, e 
da Fazenda, Ibrahim El Khadi. 
No encontro, os representantes 
da administração reiteraram os 
benefícios já oferecidos aos ser-
vidores neste ano, com a trans-
posição para o Regime Próprio, 
já que mais da metade do fun-
cionalismo terá um aumento 
nos salários acima da inflação 
acumulada. No entanto, a cate-
goria recusou as tentativas de 
acordo.

Segundo o Stap, hoje os 
servidores se dividirão entre 
as unidades do Fácil, o Paço 
Municipal e a secretarias da Fa-

zenda e a de Justiça para novas 
manifestações. O funcionalis-
mo reivindica a reposição pelo 
Índice de Custo de Vida (ICV) 
do Dieese.

Os únicos que devem traba-
lhar normalmente são os fun-
cionários da Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos S/A 
(Proguaru) que participaram 
de assembleia ontem no sindi-
cato e aceitaram os benefícios 
oferecidos. Áreas como Saúde 
e Segurança devem também 
contar com 30% dos servidores 
atuando durante o dia de hoje.

Em nota, a prefeitura res-
saltou os benefícios oferecidos 
e informou que “causou estra-
nheza à administração decisão 
da assembleia dos servidores, 
realizada com um número 

Guti visita Câmara e agradece vereadores 
por aprovação do Plano Diretor

DA REDAÇÃO - A aprovação de 
projetos, como o novo Plano 
Diretor, a Lei de Inovação Mu-
nicipal e dispositivo que permi-
te o pagamento de tributos por 
meio de cartão de crédito e de 
débito, motivou o prefeito Guti 
a visitar o presidente da Câ-
mara de Guarulhos, Professor 
Jesus, ontem e agradecer a atu-
ação do Legislativo no encami-
nhamento destas proposituras, 
todas assinadas pela prefeitura. 
“Estamos construindo uma ci-
dade melhor”, resumiu Guti.

O projeto mais polêmico e 
que demandou maior poder 
de articulação da Prefeitura 
junto aos vereadores foi o Pla-
no Diretor. “Agora contamos 
pelos próximos dez anos com 
um instrumento que norteará 
o desenvolvimento de Guaru-
lhos em áreas como habitação, 

comércio, indústria e meio 
ambiente”, explicou Guti.  O 
prefeito também destacou a 
aprovação da Lei de Inovação 
Municipal, que institui o Siste-
ma de Inovação e o Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação. “Vamos incen-
tivar a instalação de empresas 
ligadas ao empreendedorismo 
inovador”, garantiu.

Por fim, Guti comentou 
sobre o projeto de Lei que per-
mite aos guarulhenses pagar 
multas e outras taxas munici-
pais com cartão de crédito ou 
débito. Ou seja, com isso, todo 
cidadão poderá, caso queira, 
parcelar o montante devido 
ao município. “Vamos facilitar 
para todos, é uma prática exis-
tente no comércio e não faz 
sentido uma prefeitura ficar 
de fora”, disse.

reduzido de funcionários na 
frente do Paço, que rejeitou a 
proposta e optou pela greve. 
Desta forma, os servidores re-
jeitaram duas outras conces-

sões acertadas no encontro que 
seriam o abono do dia parado 
nesta quarta-feira e o pagamen-
to da cesta básica neste mês de 
maio”.

Novas regras para bagagem de mão 
começam a valer hoje em Cumbica
DA REDAÇÃO - A fiscalização 
mais rigorosa da bagagem de 
mão começa a valer hoje no 
GRU Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica.

Agora, antes de passar pela 
esteira de raio X no embarque, 
quem for viajar no terminal 
terá de seguir por um setor de 
triagem. Lá, uma caixa será 
utilizada para medir se as ba-
gagens estão ou não dentro das 
dimensões permitidas. Caso 
não estejam, estes passagei-
ros terão de voltar ao setor de 
check-in para despachar seus 
pertences.

Apesar de existirem desde 
2017, as regras passaram a ser 
exigidas só agora dos passagei-

ros pela Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (Abear) 
em 15 aeroportos brasileiros. O 
objetivo, diz a associação, é agi-
lizar o fluxo de clientes nas áre-
as de embarque, uma vez que 
muitos viajantes levam consigo 
bagagens fora dos padrões defi-
nidos, o que pode ocasionar no 
atraso de voos e traz desconfor-
to aos passageiros. 

A medida será adotada por 
todas as companhias aéreas na-
cionais e as dimensões estipu-
ladas são as mesmas em todas 
elas: 55 cm de altura, 25 cm de 
largura e 25 cm de profundida-
de, conforme estipulado pela 
Associação Internacional de 
Transporte Aéreo (Iata, na sigla 
em inglês).

Sistema Zela Guarulhos 
já possui 18 mil demandas
DA REDAÇÃO - Funcionários da 
prefeitura apresentaram para 
vereadores e seus assessores o 
Sistema Zela Guarulhos, uma 
nova ferramenta informatiza-
da para encaminhar ao Exe-
cutivo demandas de zeladoria 
da cidade. “O novo sistema irá 
concentrar todas as deman-
das de zeladoria, proporcio-
nando ao Executivo maior 
gestão e controle das ações 
nessa área”, explicou Heber 
Miranda Floriano, chefe de 
Desenvolvimento de Sistemas 
da Diretoria de Tecnologia de 
Informação da prefeitura, ao 
falar que a ferramenta já está 
em funcionamento e recebe 
as solicitações dos vereadores 
da Câmara, da Rede Fácil, das 
Regionais da Prefeitura e da 
Proguaru.

Há cerca de 18 mil de-
mandas cadastradas atual-
mente. É possível encami-
nhar solicitações de 139 tipos 
de serviços de zeladoria. Para 
Floriano, o novo programa 
facilitará os vereadores tan-
to para encaminhar quanto 
acompanhar o andamento 
das solicitações que fazem ao 
Executivo, uma vez que o sis-
tema fornece um prazo para 
execução de cada tarefa.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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      A Escola de Administração Pública Municipal 
(Esap) está recebendo inscrições para duas 
edições da palestra “Conheça o IPREF”, que 
acontecerão nos dias próximos 31, sexta-feira, das 
9h às 12h, e 15 de junho, sábado, das 13h às 17h, 
no Adamastor Centro, situado na avenida Monteiro 
Lobato, 734 – Macedo. As inscrições podem ser 
feitas até um dia antes das palestras, pelo portal 
do servidor (portaldoservidor.guarulhos.sp.gov.br), 
na aba “Esap”. São 50 vagas disponíveis para cada 
data. O evento objetiva fornecer conhecimentos 
básicos sobre o Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), como gestão dos recursos, regras 
de acesso aos benefícios previdenciários e direitos 
dos segurados.

      Estão abertas as inscrições para interessados 
em participar da próxima edição da oficina gratuita 
de horta doméstica orgânica em pequenos espaços, 
que será promovida pela Prefeitura, nesta quinta-
feira, dia 23, das 9h às 12h, na Casa de Laudelina 
(Jardim Zaira, atrás da ACM). Para se inscrever, 
basta ligar: 2482-3862. Voltada a maiores de 16 
anos, a oficina objetiva estimular a economia e 
promover segurança alimentar, saúde e ainda a 
possibilidade de geração de renda alternativa. Entre 
os temas abordados pela equipe de Agricultura 
Urbana da SDAS, estão preparo do solo; escolha 
de hortaliças; planejamento de horta horizontal ou 
vertical no quintal ou varanda; nutrição das plantas; 
plantio em vasos e jardineiras; entre outros.

ANOTE

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

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

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

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

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

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

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

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

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

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

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

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO

Cuidar da nossa casa, mas se 
preocupar para que não falte 
também ao nosso próximo

Tem muito movimento partidá-
rio que se apropria de um sentimen-
to social e o transforma em bandeira 
política para depois dela se bene-
ficiar. Essa técnica não é nova. Há 
séculos os mais espertos vivem dos 
inocentes e dos que preferem não 
lutar. Mas há muitos entre nós que 
perderam a fé há tempos nesses gru-
pos e prefere não ver seu nome ou 
imagem colados às deles. Quem não 
pertence a um grupo ativo, fica isola-
do remoendo sua indignação e sem 
saber como externa esse sentimento. 
Na maioria das vezes o bar, a roda 
de amigos são os únicos espaços pú-

blicos que possuem para esbravejar 
contra o sistema. 

Contudo, esses murmúrios, sejam 
analógicos ou virtuais, já se demons-
traram insuficientes para a realiza-
ção de mudanças significativas no 
sistema que abraça toda a política 
feito parasita e dela se alimenta há 
eras. Como já admitimos que tal ex-
tirpação é impossível, optamos em 
nos afastar e acreditar que isso nos 
tornará imunes as suas ações; ledo 
engano. Mas há quem faça o cami-
nho contrário, indo ao encontro do 

aparelho estatal para dele se prover, 
se mesclando ao sistema.

Há coisas que duram tanto tem-
po que parecem eternas. O fim da 
inflação para mim e para a geração 
de meu pai era algo impossível. A 
inflação jamais cessaria, era o pensa-
mento corrente. Entretanto, um dia 
ela acabou. Eu questionava: se em 
outros países existe uma economia, 
por que aqui não poderíamos viver 
sem precisar correr aos supermerca-
dos e fazer estoques gigantescos de 
alimentos? Hoje a corrupção e a ine-
ficiência da máquina pública federal 
parecem não ter fim.

Da mesma forma, hoje eu me per-
gunto: por que não podemos ter um 
país sem violência, sem corrupção, 
com bons hospitais, boas escolas, com 
juros descentes? Um Estado eficiente 
trabalhando para o bem comum e não 
apenas para alguns poucos privilegia-
dos? Por que não podemos ser mais 
humanos uns com os outros? Cuidar 
da nossa casa, mas se preocupar para 
que não falte também ao nosso próxi-
mo. Por que não reivindicamos para 
todos e não para grupos isolados? Por 
que paramos de lutar tão cedo?

Proponho ir às ruas por nós mes-
mos, por nossos descendentes, por 
nossas ideias e ideais. Sem pedir um 
salvador da pátria, sem esperar por 
um milagre, sem delegar a outros as 
nossas lutas e combates. Ninguém 
deve travar nossas guerras. Elas nos 
pertencem, assim como seus bônus 
e consequências. Caso você ache 
que lutar contra a Previdência seja 
coisa de esquerdopatas, ou lutar a 
favor seja coisa de coxinhas, você 
está achando errado. Lutar a favor 
ou contra é coisa de gente que não 
foge à luta, que não deixa para seu 
vizinho o dever de construir o dia a 
dia e o próprio futuro. Como alguém 
já disse, o pomo está maduro, se você 
não o colher, outro o colherá.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Façamos nós 
mesmos
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Duração 129min Dub.Leg. 3D/4DX/MacroXE
Horários - 13h30h / 14h20 / 14h30 / 15h / 16h30 
/ 17h20 / 17h30 / 18h / 19h30 / 20h20 / 20h30 / 
21h / 22h20

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 23 a 29 maio de 2019)

POKÉMON – DETETIVE PIKACHUCEMITÉRIO MALDITO

VINGADORES – ULTIMATO

KARDEC

UGLYDOLLS

O SOL TAMBÉM É UMA ESTRELA 

Horários - 13h45 (somente sábado e domingo) 
/ 16h15 / 18h45

Horários - 21h15

Horários - 14h / 15h30 / 18h / 19h15 / 21h50

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

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo)

Horários - 14h15

Dub.Dub.

Dub.Leg.

Nac.

Dub. 

Dub. Leg.

2D/3D/4DX2D

2D/3D/4DX/MACROXE

2D

2D

2D

105min101min

183min

110min

88min

100min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
ALADDIN
Uma emocionante adaptação em formato live-action do 
clássico de animação da Disney, `Aladdin´ é a empolgan-
te história do adorável ladrãozinho Aladdin, da corajosa e 
determinada Princesa Jasmine e do Gênio, que pode ser 
a chave para o futuro deles.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

HELLBOY BRIGHTBURN
O FILHO DAS TREVAS

JOHN WICK 3

Duração 121min Duração 90min Duração 132min Dub. Dub. Dub. Leg.
2D 2D 2D/4DX
Horários - 14h45 / 17h45 / 
20h45

Horários - 16h50 / 19h / 
21h30

13h30 (somente sábado e 
domingo) / 16h40 / 19h15 / 
22h10/ 19h15

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Este momento tende a ser muito bom e belo para 
você agora dentro da sua vida, as coisas andarão bem 
para você. 

TOURO: As suas palavras poderão ser entendidas como 
veneno para algumas pessoas que querem ficar junto a 
você. 

GÊMEOS: Não terá agora suas habilidades tão evidentes 
neste momento da sua vida, então se comporte da 
melhor maneira possível, tente se organizar bem. 

CÂNCER: Você deve neste momento fazer de forma 
magistral aquilo que lhe for requisitado neste momento. 
Os amigos irão deixar você mais forte agora.

LEÃO: Não conseguirá resolver problemas importantes 
neste momento da sua vida. Precisará aumentar as 
possibilidades das relações com os aquarianos.

VIRGEM: Não conseguirá agir de forma desorientada 
agora na sua vida, as coisas que podem ficar confusas 
para você agora de maneira intensa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

Orlando
Bloom,

ator
inglês

Percurso
registrado

pelo
taxímetro

Maior co-
bra vene-
nosa das
Américas

Agente da 
Polícia

Civil (pop.)

Criado
particular

de um
senhor

Sintoma
da desi-
dratação
severa

Porta,
em inglês

Selo de
qualidade

total
(sigla)

Órgão co-
mo o cora-
ção ou o

estômago

Bilhete
Único

(abrev.)

Especia-
lidade 

do mari-
nheiro

"Crédito",
em "SPC"

Instituição
financeira

como o
Bird

Cais de
praias

Mar cru-
zado na

travessia
de refugia-
dos para
a Grécia

Concedia;
ofertava
Patriarca
bíblico

Objetivo
do aluno
no fim 
do ano

Sim
(abrev.)

Ave negra
que se

alimenta
dos carra-

patos 
do boi

Mariana
(?), atriz

Capital da
Áustria

Censura por pudor

Cantor de "Eu Sou o
Samba" e "Cigano"

(?) médico: abona faltas 
no trabalhoSimpatizan-

te de uma
causa

Grande
cervídeo

Precisas

Manifes-
tação da
torcida

brasileira
criticada
nas Olim-

píadas
2016

Diz-se do
indivíduo
que tem 

dificuldade
de se

colocar no
lugar dos

outros

Ir (?) de:
buscar
Divisão

geológica

Grande (?): músculo
exigido no levan-
tamento de peso

Corta 
(a pele)
Base do 
compor-
tamento 

condizente
com a

moral (pl.)

Cidade paulista

Processos seletivos
para servidores 

do Estado

ATC
PARTIDARIO
ALCEOBTN

ESURUCUCU

EXATASOR
VAIAATRAS

NDELIRIO
DOORRIOS
RSAVADP

REIPIANU
PAEOB
INSENSIVEL
RASGATI
EAEBANCO

ESCRUPULOS

3/iso. 4/door — egeu — píer. 6/dorsal. 8/surucucu.

LIBRA: O seu estado moral irá ficar mais diluído ante 
uma situação de discussão longa e desnecessária neste 
momento da vida. 

ESCORPIÃO: Agir com uma fonte de energia diferenciada 
deixará você exausta mas também lhe ajudará em alguns 
problemas. 

SAGITÁRIO: Somente na alegria é que terá a oportunida-
de de enfrentar muitos problemas na vida, os objetivos 
poderão aí ser enfrentados. 

CAPRICÓRNIO: Tuas capacidades irão melhorar o seu 
trabalho e criar melhores formas de lidar com as ativida-
des com outras pessoas. 

AQUÁRIO: As suas emoções penderão a ter um forte 
momento emocional. Coloque suas reações mais envol-
ventes em marcha.

PEIXES: Permita aos outros que sigam com você neste 
momento da sua vida agora. Irá imperar dentro deste seu 
dia uma força motora para que ame mais agora.
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DA REDAÇÃO - A sétima e últi-
ma temporada de Orange is 
The New Black vai estrear 
no dia 26 de julho. O anún-
cio foi feito pela Netflix por 
meio do Twitter. O vídeo de 
divulgação que acompanha o 
anúncio mostra personagens 
principais, como Suzanne, 
Taystee e Daynara cantando 
You’ve Got Time, música de 
abertura composta por Regi-
na Spektor. 

Netflix confirma data de estreia da última 
temporada de ‘Orange is The New Black’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A sexta temporada de 
Orange is The New Black dei-
xou a comédia um pouco de 
lado para se focar em discus-
sões profundas sobre privati-
zação de presídios, motins e 
políticas de imigração. No úl-
timo episódio, a protagonista 
Piper termina de cumprir 
sua pena e volta à sociedade.

A série se desenvolve 
ao redor da história de Pi-
per Chapman, que mora em 

Nova York e, é condenada 
a cumprir 15 meses numa 
prisão feminina federal por 
ter participado do transpor-
te de uma mala de dinheiro 
proveniente do tráfico de 
drogas quando mais jovem a 
pedido da sua ex-namorada, 
Alex Vause, que é uma peça 
importante num cartel inter-
nacional de drogas. O delito 
ocorreu há dez anos antes do 
início da série e, no decorrer 
desse período, Piper seguiu 
sua vida tranquila entre a 
classe média-alta de Nova 
York. Já no alto dos seus trin-
ta e poucos anos, desfruta de 
uma felicidade sem tamanho 
ao lado do seu noivo Larry 
Bloom, deixando seu passado 
sombrio de lado, até ele resol-
ver voltar para assombrá-la. 
Para pagar por seus crimes, 
Piper resolve se entregar e 
troca uma vida confortável 
pela prisão. Tragada por um 
universo laranja completa-
mente distinto do seu, acaba 
encontrando tensão e com-
panheirismo num grupo de 
detentas desbocadas, em um 
local em que é impossível fu-
gir, até de si mesma.

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

Relax

Máquina

Autos

MARCENEIRO 
c/ exp. próx. Vila Barros 
Fs.: 98321-0780/ 2404-
4990/ 99966-1448
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 )
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
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

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.
LANCH. METRÔ BELÉM 
Urgente à 50mts. do Metrô, 
faz $ 800, a $900, dia. 
Preço 60 Mil/ 99228-2723

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.
ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

SAÚDE
PUBLICIDADE LEGAL

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

Esoterismo

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.
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

Aluga-se

Sítios e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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
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
CADASTRO DE FAMÍLIAS 
Minha Casa Minha Vida, 
Projeto em Guarulhos,2 
dorm. R$ 160 Mil  Renda 
R$ 1.800,00. F.: (11)99883-
2521 whats.
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

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
FIADOR E LOCATÁRIO 
Seguro fiança  residencial e 
comercial. F.: 4211-1400.
APTO. ESTUDIO 
Mobiliado Edif. Inside próx. 
Faculdade Padre Bento F. 
95728-7263

CARLA LOIRA RUBIA 
MORENA 
Massagem Sensual. Local 
discreto. Fs.:  95415-6162 
wats 98365-6356.
KEIKO ISSEI 19A 
Kirey,daigakusai.denwa F.: 
96613-0558/99025-7977 
foto what

O SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS, POR SEU PRESIDENTE, RODRIGO 
MACIEL SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
ESTATUTÁRIAS CONFORME ARTIGO 18 PARÁGRAFO 
ÚNICO, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES 
AEROVIÁRIOS FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS AÉREAS 
ASSOCIADOS E EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES 
SOCIAIS PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A 
REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 ÀS 
10H00MIN. EM PRIMEIRA CHAMADA E ÀS 10H30MIN 
EM SEGUNDA CHAMADA COM QUALQUER NÚMERO 
DE PRESENTES. EM FRENTE À SALA DO SINDICATO 
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, 
TERMINAL 2 TÉRREO. PARA DELIBERAR SOBRE A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA:
      A) PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO FINANCEI-
RO E PATRIMONIAL) DO EXERCÍCIO 2018
     B) PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTÁRIO 2019
     C) ASSUNTOS GERAIS

GUARULHOS, 22 DE MAIO DE 2019.
RODRIGO MACIEL SILVA

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ABANDONO DE EMPREGO 
A empresa José Ramos da Silva Tomé - 
ME, CNPJ: 24.147.068/0001-66, sito a 
Rua Fernando de Noronha, 1068 - Jd 
Maria Dirce - Guarulhos/SP solicita o 
comparecimento de Vailson Di Souza 
Oliveira CTPS. 34419, Série 00302-SP, 
no prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará 
ABANDONO DE EMPREGO, conforme o 
artigo 482, Letra I da CLT. 

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

SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620

Toda 5ª Feira

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

Gastronomia

Toda
6ªFeira

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO
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