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A gente fez um acordo importante para a cidade de 
Guarulhos de até dezembro acabar com o rodízio 
aqui na cidade”, Guti, prefeito de Guarulhos

Padre Fábio de Melo 
se apresenta na 

cidade no sábado

FOTO: DIVULGAÇÃO

‘Degusta Guarulhos’ 
termina no próximo 

domingo
Variedades Pág. 8

Dólar

Gastronomia Pág. 7

FOTO: DIVULGAÇÃO/SABESP

Justiça determina que 70% dos 
servidores continuem trabalhando
Liminar foi concedida após segundo dia de paralisação e determina que trabalhadores permaneçam em atividade sob pena 
de multa diária de R$ 5 mil; audiência de conciliação entre a categoria e o governo está marcada para o dia 30 Pág. 4

-0,48%
93.910
Bovespa

+0,18%
R$ 4,04

Guti vistoria obras da Sabesp 
que beneficiarão mais
de 225 mil pessoas

Pág. 4

William Paneque toma 
posse na Facesp
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Guarulhos já registra quase dois mil casos de dengue Pág. 5

Em apenas uma semana a incidência da doença teve aumento de 27% na cidade; em todo o estado foram contabilizados mais de 232 mil ocorrências

+0,34%
R$ 4,52
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CACHORRÍNEA - Uma simpática Rottweiler pronta para mais um dia de aventuras
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Acompanhei ontem na TV 
uma reportagem que me cha-
mou atenção. Foram pouco 
mais de dois minutos mostran-
do que no Brasil há uma nova 
classe de gente desemprega-
da. São os chamados “desa-
lentados”.

Não é difícil explicar. Pode-
riam ser chamados também de 
“desesperançados”.

A crise nos deixou 13 mi-
lhões e 700 mil desempre-
gados, segundo números do 
IBGE. Desses, cinco milhões 
são os “desalentados”.

Temos cinco milhões de 
brasileiros que, depois de al-
guns anos procurando empre-
go, não conseguem vislumbrar 
nenhuma chance, pequena 
que seja, de encontrar algo pra 
fazer proporcionando alguma 
renda. Repito: pequena que 
seja. Algum trabalho para se 
sustentar. A si e sua família.

Algumas sociedades já 
passaram por momentos di-
fíceis provocados por crises 
econômicas e situações mui-
to especiais. O pós-guerra na 
Alemanha foi particularmente 
cruel. Na Inglaterra, apesar da 
vitória aliada, o sofrimento não 
foi menor. Situações beirando 
o desespero.

Confesso que, apesar dis-
so, nunca tinha ouvido o ter-
mo “desalentado”. Imagino 
que, pior que não ter acesso 
ao trabalho, a um emprego, é 
perder as esperanças de um 
dia chegar lá. Ser desistente, 
ou “desalentado” é, no fim das 
contas, ter jogado a toalha.

E somos cinco milhões de 
cidadãos que jogaram a toalha.

“Proteção de Deus”
Guarulhos vive momentos 

tensos. Os funcionários públi-
cos estão em greve. São vinte 
mil cidadãos empregados na 
Prefeitura, Câmara e órgãos 
da municipalidade. Até ago-
ra não há adesão total, e o 
secretário municipal de Ges-
tão, Adam Kubo, que nego-
cia com os grevistas, garante 
que tudo está funcionando: 
escolas, postos médicos, ser-
viços de atendimento, etc.  

Kubo deu uma longa en-
trevista ontem no programa 
Espalha Fatos, da TV Guaru-
lhos, onde procurou minimi-
zar os efeitos do movimento. 
Disse que ele e o prefeito Guti 
estão dispostos a continuar o 
diálogo com os trabalhado-
res pra chegar a um entendi-
mento.

Muito bem. Só a nossa 
egrégia e augusta Câmara 
Municipal não se interessou 
em entrar no debate. Pra 
variar, não houve sessão. O 
presidente Professor Jesus 
usou o microfone da mesa 
apenas para dizer que “sob 
a proteção de Deus” abria a 
sessão para, em seguida, não 
mais sob a proteção de Deus, 
emendar que “visualmente” 
não havia quórum. E, por 
isso, encerrava os trabalhos.

A oposição não deixou 
barato. Para o vereador Ed-
milson Souza, do PT, a sus-
pensão dos trabalhos se deu 
exatamente por causa da 
greve. “Estávamos prepara-
dos para trazer o movimento 
para a tribuna”, disse. O pro-
fessor Jesus não deixou.

além da que possui ou para atrair votos 
e simpatizantes para sua jornada política, 
seja lá o que pretendeu fazer a verdade é 
mentiu descaradamente e agora tenta se 
justificar com o injustificável argumento 
de que pretendia fazer o curso, ou seja, 
mentiu em seu curriculum.

Mahatma Gandhi observa que: “Assim 
como uma gota de veneno compromete 
um balde inteiro, também a mentira, por 
menor que seja, estraga toda nossa vida”.

Vale dizer: de um juiz honesto e respei-
tado de antes das eleições, aclamado pelo 
voto popular, agora temos a figura de um 
político casualmente mentiroso, que preci-
sa iludir até mesmo quanto a sua formação 
acadêmica, o que faz perder credibilidade 
para o futuro que ainda pretenda desen-
volver como homem público, se tornando 
mais um dentre tantos que estamos acos-
tumados a ver em nosso cotidiano.

E nesta semana de derrotas do Gover-
no no Congresso, para não deixar a tris-
teza rondar a família, em menos de um 
mês o presidente-mito, Jair Bolsonaro, 
condecorou seus filhos Eduardo e Flá-
vio Bolsonaro com mais uma honraria do 
governo, lembrando que antes já haviam 
sido homenageados com a Ordem de Rio 
Branco, agora foram agraciados com a 
Ordem do Mérito Nava, cuja homenagem 
deve ser entregue a personalidades civis 
e militares que tenham prestado relevan-
tes serviços à Marinha.

Ainda que não se discuta a condecora-
ção, mas curioso com os serviços prestados, 
mais parecendo algo como presente de pai 
para filho, mas que nos permite pensar nes-
te Brasil de mentiras e justificativas, cujas li-
ções de Nietzsche calham ao momento: “Fi-
quei magoado, não por teres mentido, mas 
por não poder voltar a acreditar-te”.

Diante da quebra dos sigilos bancá-
rio e fiscal do senador Flávio Bolsona-
ro (PSL-RJ), de seu motorista Fabrício 
Queiroz e de outras pessoas físicas e ju-
rídicas que lhes são ligadas pelo extrato 
bancário e pelos holerites da Assembleia 
Legislativa do RJ, cujas dificuldades de 
explicar a movimentação financeira em 
suas contas, algo muito além da norma-
lidade de suas rendimentos legais, tudo 
indica que o desconforto na família pre-
sidencial tende a crescer diante das no-
tícias que o Ministério Público pretende 
confrontar os dados obtidos com as ima-
gens das agências onde foram feitos os 
saques e depósitos, o que pode resultar 
no reconhecimento de uma verdadeira 
organização criminosa suspeita de pecu-
lato e lavagem de dinheiro, cujas identi-
dades comprometem não apenas o filho-
-senador, mas também a primeira dama, 
envolvida por ter recebido vantagens (ou 
repasses) injustificados dos envolvidos.  

Como miséria pouca é bobagem nesta 
nova política brasileira, mentira medonha 
esta que o ex-Juiz Federal, agora gover-
nador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
contou em seu curriculum sobre ter es-
tudado em Harvard, nos Estados Unidos, 
não sabemos se para passar uma ima-
gem de conhecimento e intelectualidade 

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

Mentiras e justificativas
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Em evento com Paulo Guedes e João Doria, 
William Paneque toma posse na Facesp
DA REDAÇÃO - O presidente da 
ACE-Guarulhos, William Pa-
neque, tomou posse oficial-
mente do cargo de vice da 
Região Administrativa 3 (re-
gião do Alto Tietê) da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de SP), 
em evento realizado ontem, 
no Clube Monte Líbano, na 
Capital. A cerimônia marcou 
a posse do novo presidente 
da entidade, Alfredo Cotait 
Neto, da diretoria executiva e 
dos demais 19 vice-presiden-
tes da Federação.

A solenidade contou com 
a presença do governador de 
São Paulo, João Doria, e do 
ministro da Economia Pau-
lo Guedes, além de outras 
autoridades. Mais de 1.700 
empresários filiados à Facesp 
compareceram ao evento.

“É uma retomada da li-
derança dos empresários 
de Guarulhos, representa-
dos pela ACE, na região do 

Alto Tietê. Antes de mim, 
os ex-presidentes Anunciato 
Thomeu e Wilson Louren-
ço também exerceram essa 

importante função, o que 
aumenta a minha responsa-
bilidade”, afirmou Paneque. 
“A classe produtiva do Brasil, 

tão maltratada nos últimos 
anos, participará ativamente 
da retomada do crescimento”.

O ministro Paulo Guedes 
falou sobre os planos do go-
verno federal e a intenção de 
manter diálogo permanente 
com a Facesp. “Agora a bata-
lha é em Brasília, para apro-
varmos as reformas da Previ-
dência e a tributária. Depois, 
manterei uma agenda sema-
nal com os empresários pau-
listas”, afirmou.

Alfredo Cotait foi eleito 
para a presidência da Facesp 
em fevereiro. “Nosso objetivo 
é aumentar o protagonismo 
da entidade e ampliar seu pa-
pel de representante da clas-
se empresarial paulista, além 
de fortalecer o empreende-
dor e a economia do Estado e 
do País”, disse.
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Sabesp recebe Guti para vistoriar obras que beneficiarão mais de 225 mil pessoas

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Prefeitura obtém liminar que obriga 70% dos servidores a permanecerem em atividade

LUCY TAMBORINO - A Justiça 
decretou ontem, por meio de 
liminar, que 70% dos servido-
res municipais devem perma-
necer em atividade sob pena 

de multa diária de R$ 5 mil. 
A medida foi concedida em 
favor do prefeito Guti, ante os 
prejuízos que podem ser cau-
sados à população durante a 

paralisação.  A audiência de 
conciliação entre a categoria e 
o governo está marcada para o 
dia 30 de maio, às 14h.

Ontem, segundo dia desde 
que os servidores decidiram 
cruzar os braços, foi observa-
do impacto na Educação, com 
profissionais de escolas da pre-
feitura que aderiram à greve. 
Algumas instituições foram 
obrigadas a servir frutas ou 
bolachas, já que as cozinhei-
ras aderiram ao movimento. 
O Fácil, na avenida Bom Cli-
ma, amanheceu fechado e não 
atendeu qualquer cidadão.  

Já a Saúde, que deveria ter 
ao menos 30% da categoria na 
ativa, sofreu diminuição no 
número de funcionários, o que 
não atrapalhou o atendimento, 
mas gerou uma espera maior 
em algumas unidades. 

DA REDAÇÃO - A Sabesp rece-
beu ontem a visita do prefeito 
Guti. Ele esteve na obra para 
implantação de uma rede de 
distribuição de água no distri-
to de Tremembé na zona nor-
te de São Paulo que depois de 
pronta vai levar água do Canta-
reira para o Parque Continen-
tal em Guarulhos e beneficiar 
52 mil pessoas, diretamente, e 
outras 45 mil indiretamente. 
Em seguida passou pela obra 
Ermelino Matarazzo/Cumbica 
que atenderá 173 mil pessoas 
da região do distrito de Cum-
bica e do Jardim Centenário.

A meta da Sabesp é acabar 
com o rodízio de água em Gua-
rulhos até o dia 8 de dezem-
bro. A expansão da infraestru-
tura no abastecimento de água 
é parte de um trabalho que 
considera a gestão organizada 
e sustentável dos recursos hí-
dricos. O planejamento de lon-
go prazo da Sabesp busca ajus-
tar a infraestrutura disponível 
às mudanças decorrentes do 
crescimento populacional, do 
regime de chuvas, vazões, dis-
ponibilidade dos mananciais, 
comportamento de consumo, 
dentre outros. Os esforços re-
fletem em avanços na saúde 

Os funcionários públicos 
ainda realizaram uma ma-
nifestação em frente ao Paço 
Municipal, que, de acordo com 
o Sindicato dos Trabalhadores 
na Administração Pública Mu-
nicipal de Guarulhos (Stap), 
atingiu mais de 1,4 mil pesso-
as. O número, porém, não sig-
nificaria a quantidade de ser-
vidores que aderiram à greve, 
conforme a organização. 

De acordo com a prefeitu-
ra, a greve não afetou o aten-
dimento à população devido 
aos baixos índices de adesão 
ao movimento. “A presença 
de trabalhadores em todas 
as pastas foi bastante efetiva, 
sem que qualquer unidade de 
saúde ou educação deixasse de 
atender à população. Somente 
o serviço Fácil no Bom Clima 
teve os serviços suspensos, 

Mais ações
No geral, são mais de 80 obras de grande porte dentre 

as que estão sendo planejadas, executadas ou em operação, 
que compõem o cronograma da Sabesp para beneficiar o 
abastecimento de água em Guarulhos.

pública e na qualidade de vida 
dos moradores da região. 

“Primeiro temos que agra-
decer todo o time da Sabesp 
que está totalmente compro-
metido. A gente fez um acordo 
importante para a cidade de 
Guarulhos de até dezembro 
acabar com o rodízio aqui 
na cidade. O guarulhense até 
dezembro tem que abrir sua 
torneira a qualquer momento 
e ter água, coisa que a gente 
não tinha nos anos anteriores”, 
destacou o prefeito Guti.

A obra Tremembé/Parque 
Continental terá 2,5 quilôme-
tros de extensão e transpor-
tará 150 litros de água por 
segundo. A previsão é que os 
trabalhos finalizem até agos-
to. “O objetivo principal des-
ta obra é o abastecimento do 
Parque Continental. Resolvido 
isso, vamos ampliar o abaste-
cimento e auxiliar também a 
região do Cabuçu e do Recreio, 
tendo aí mais de 100 mil pes-
soas beneficiadas”, enfatizou 
o gerente de departamento da 
Sabesp, Valdemir Freitas.

E para o final de junho, 
mais um trecho da implanta-
ção da adutora Ermelino Ma-
tarazzo/Cumbica está previsto 

para ser concluído. A implan-
tação estará totalmente finali-
zada em dezembro. No total, 
serão 8 quilômetros de exten-
são que transportarão 500 li-
tros de água por segundo.

“Foram 30 anos com Gua-
rulhos sofrendo com o rodí-
zio e graças a esse bom acor-
do, ao trabalho da Sabesp 
com o Saae integrando va-

mos conseguir zerar isso até 
o fim do ano. E o time está 
cumprindo as metas e os pra-
zos, eu cobro bastante, mas 
não tenho o que falar. As 
metas estão sendo batidas. E, 
quando conseguirmos atin-
gir nosso objetivo no final do 
ano, Guarulhos vai ganhar 
extraordinariamente”, con-
cluiu o prefeito.

diante da ameaça de invasão 
do recinto pelos grevistas”.  A 
administração ainda infor-
mou que na área de saúde, o 
índice de não comparecimen-
to nas unidades foi inferior a 
3%. A prefeitura ainda desta-
cou que mantém sua posição 
de atender às reivindicações 
dos servidores dentro dos 
limites de responsabilidade 
fiscal, diante do quadro de 
queda de arrecadação regis-
trado não só no município de 
Guarulhos, mas também no 
estado e na nação. Por meio 
de nota oficial, ainda lembrou 
que mais da metade dos servi-
dores municipais irá receber 
reajuste superior à inflação 
acumulada em decorrência 
da transposição da categoria 
para o Regime Próprio, que 
prevê uma série de benefícios.

Vereadores 
encerram sessão 
por falta de quórum
LUCY TAMBORINO - Os verea-
dores encerram ontem, mais 
uma vez, a sessão por falta 
de quórum. Segundo a Fo-
lha Metropolitana apurou os 
parlamentares temiam repre-
sálias devido à greve geral 
por tempo indeterminado 
anunciada pelos servidores 
públicos na última quarta-
-feira (22).

A pauta da sessão con-
tava com 10 requerimentos 
entre informações sobre a 
saúde, transporte e de obras 
dois Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) Continen-
tal e Itapegica, além de um 
projeto de lei a ser deliberado 
e outros nove que poderiam 
ser votados. 

A falta de quórum já co-
locou fim a cerca de 38% 
das sessões da Casa de Leis 
deste ano. De acordo com o 
levantamento feito pela re-
portagem, estavam previstas 
29 sessões até agora, dessas 
11 foram encerradas por esse 
motivo. Algumas não dura-
ram nem cinco minutos.



Almoço
De 2ª a Sábado
R$24,90

BUFFET DE SALADAS
COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE
COM CHURRASCO 

E SOBREMESA

Almoço
R$34,90

Domingos e
feriados

Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia Fone: 4574-7463
Não cobramos a

taxa de 10% da mesa

Churrascaria
Self Service

FAZEMOS CONVÊNIO 
COM A  PREFEITURA, CÂMARA 

E EMPRESAS EM GERAL

Uma nova opção 
para sua refeição!
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Cidade registra quase dois mil 
casos de dengue neste ano
MAYARA NASCIMENTO - A cida-
de já registra 1.996 casos de 
dengue, representando um 
aumento de 27% desde a últi-
ma semana, quando 1.574 ca-
sos foram contabilizados. Até 
o momento não foi registra-
do nenhum óbito. No mesmo 
período do ano passado os 
números apontaram apenas 
59 registros. 

No Estado de São Paulo 
já foram registrados 232.183 
casos de contaminação pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Apesar de a dengue ser 
mais associada ao verão, o 
cuidado deve ser constante, 
inclusive em estações mais 
frias como o outono. Pesqui-
sas apontam que o mosquito 
sofre alterações e pode mudar 
tanto de tamanho como o for-
mato da asa de acordo com as 
diferentes estações do ano.

O apoio da população é 
fundamental para evitar fo-
cos de transmissão da den-
gue, pois cerca de 80% dos 
criadouros estão em residên-
cias. Assim, armazenar água 
de forma incorreta, deixar a 
caixa d’água destampada ou 
esquecer recipiente no quintal 
são os principais motivos que 

fazem das casas os principais 
criadouros do Aedes aegyp-
ti, que prefere água parada 
e limpa. As denúncias sobre 
focos do mosquito na cidade 
podem ser formalizadas na 
Rede Fácil de atendimento ao 
cidadão, seja presencialmen-
te, ou pela internet: www.
guarulhos.sp.gov.br.

Cerca de 800 agentes comunitários 
trabalham no combate ao Aedes
LUCY TAMBORINO - A Secreta-
ria de Saúde conta com cer-
ca de 800 agentes comuni-
tários atuando diretamente 
no combate à dengue. Além 
disso, a partir da notificação 
de casos suspeitos realiza-
da pelos serviços de saúde, 
são desencadeadas ações 
específicas pela Vigilância 
Epidemiológica Municipal, 
que avalia os determinantes 
para ocorrência da doença 
no município, a incidência 
e outros fatores.

Construído no segundo 
semestre do ano passado, 
Guarulhos ainda possui 
um Plano Municipal de 
Contingência para o En-
frentamento das Arbovi-
roses, sendo que, no texto, 
também está programada 
a capacitação dos profissio-
nais de saúde para atendi-

mentos dos casos e ações 
de prevenção e combate ao 
Aedes aegypti.

O projeto contém ainda 
informações como plano 
de ação e períodos de inter-
venção, unidades de saú-
de para atendimentos dos 
casos, grade de referência, 
ações de vigilância em saú-
de e controle vetorial, além 
de normas técnicas (fluxos 
de vigilância e manejo clí-
nico). A pasta, no entanto, 
não afirmou quanto é gasto 
com as ações na cidade. De 
acordo com a Saúde, o com-
bate às arboviroses é reali-
zado tanto pela Atenção 
Básica como pela Vigilân-
cia em Saúde e os repasses 
financeiros são efetuados 
por blocos, o que impossi-
bilita separar o valor espe-
cífico com a dengue.
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      O Conselho Municipal de Política Cultural 
lançou uma nova ferramenta digital que permite 
aos usuários contribuírem com as metas e 
ações do Plano Municipal de Cultura (PMC). 
A ferramenta, apresentada durante o último 
encontro dos Fóruns Setoriais de Cultura, 
no último sábado (18), estabelece rico canal 
de comunicação para que mais pessoas se 
apropriem e colaborem com a construção do 
documento norteador da política cultural do 
município para os próximos dez anos. Nessa 
plataforma digital, é possível encontrar todas 
as informações sobre o PMC, como os eixos, 
metas e ações de temas específicos, como 
fomento, mapeamento e divulgação, formação, 
gestão, infraestrutura, linguagens, diversidade 
e memória e patrimônio. Para contribuir com 
as metas e ações do PMC, acesse: www.
planodeculturaguarulhos.com.

      O Saúde com Você desta semana, criado 
especialmente para chamar a atenção da 
população para o Maio Amarelo, mês em que o 
Movimenta Saúde destaca as ações de prevenção 
aos acidentes de trânsito, já está disponível nos 
canais oficiais da Prefeitura (Facebook, YouTube 
e Instagram). O vídeo, apresentado previamente 
no evento no último dia 14, no Adamastor, traz 
emocionantes depoimentos de duas vítimas de 
graves acidentes de trânsito na cidade. Este é o 
17° vídeo produzido pela Secretaria de Saúde e 
pela Subsecretaria de Comunicação para o Saúde 
com Você. Na semana passada, foi disponibilizada 
a história de Alberto Izidoro da Silva, 35, também 
vítima de acidente de trânsito. Todos os vídeos, 
que são de histórias de superação de usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS ), podem ser 
conferidos na playlist do Saúde com Você, no 
canal oficial da Prefeitura no YouTube.

ANOTE

O destino da humanidade é 
desconhecido, mas sabemos que o 
processo de existir modifica-se

A vinda, para Guarulhos, do 
Serviço Social do Comércio (Sesc) 
e a inauguração do novo Campus 
da Faculdade de Tecnologia (Fa-
tec), vinculada ao governo de São 
Paulo, trouxeram um novo e ne-
cessário movimento em prol das 
artes e do conhecimento humano 
em nossa cidade.

Além de impor uma nova agenda 
para Guarulhos, o novo Campus da 
Fatec e a chegada do Sesc são duas 
notícias importantes, que no futuro, 
devem impactar a vida de muitas 
pessoas, pois o processo de constru-
ção e de melhoria de uma cidade, 

passa muito pelo bem-estar dos seus 
cidadãos e cidadãs, que precisam es-
tar informados e preparados para en-
frentarem um futuro desafiador que 
se avizinha.

No caso do Sesc, mesmo sendo 
um serviço focado para quem atua 
na área do comércio, ainda assim, 
a Unidade Guarulhos, localizada 
no Cecap, oferece ao público em 
geral, Biblioteca, Centro de Música 

e de Educação Ambiental, Espaço 
de Brincar, Espaço de Tecnologia e 
Artes, Pista de caminhada, Salas de 
múltiplo uso, teatro e muitas atra-
ções artísticas, esportivas, palestras 
e entretenimento para todas as ida-
des. O lance é se jogar e se informar 
em www.sescsp.org.br/unidades/621 
GUARULHOS/.

Já a Fatec, também no Cecap, 
oferecerá no segundo semestre 
de 2019, gratuitamente, vagas em 
cursos de nível superior, pensados 
para a realidade econômica da ci-
dade:  Comércio Exterior, Gestão 
da Produção Industrial, Logística 
e Logística Aeroportuária.  As ins-
crições podem ser feitas pelo site, 
até ás 15 horas, do dia 10 de junho.  
Mais informações na página www.
fatecguarulhos.edu.br.

Guarulhos é um dos municípios 
mais importantes no cenário eco-
nômico do país e uma metrópole 
com mais de um milhão de habi-
tantes, constituída, em sua maioria, 
de uma população diversa, traba-
lhadora e sem condições de pagar 
por educação superior ou mesmo 
sair de casa para ter contato com 
expressões artísticas.

Por isso, quanto mais acesso à 
educação e às artes a cidade oferecer 
aos seus habitantes, mais preparada 
estará para atender as necessidades 
de um mundo com tecnologia cada 
vez mais avançada e de muita infor-
mação. Os países que hoje chegaram 
a um patamar mínimo de desenvol-
vimento e de qualidade de vida im-
puseram políticas governamentais 
incisivas nestas áreas. Como afirma 
Edgar Morin, “O destino da humani-
dade é desconhecido, mas sabemos 
que o processo de existir modifica-
-se”. Fatec e Sesc, sejam bem-vindos!

A saída é pela 
educação

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE VENDE

LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO VILA FATIMA
3 dorm sendo 1 suite 4vaga 

R$450.000 REF 20

SOBRADO BELA VISTA
144 M² 3 Dorm (01 suite) 

sala, coz, 2 wcs, A. serviço, 
Quintal garagem R$450.000 
aceita apto como parte de 

pagamento REF 02

SOBRADO BELA VISTA
180 M² 3 dorm (1suite) sala, 
coz, A. Serviço 2 Banheiro, 
Quintal, Garagen 04 vagas 

R$500.000 aceita caminhão 
novo como forma de 
pagamento REF 02

SOBRADO PROX 
AEROPORTO

5x25 2 dorm, sala, copa, coz, 
banheiro, a. serv,  quintal, 
garagem R$190.000 troca 
por casa no litoral REF 02

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS INDUSTRIAIS

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$250.000 

REF: DANIEL. 

CASA P/ RENDA 
Terreno 6x25 2 Casas + salão 

rendendo , com escritura, 
R$190.000 REF: 02

TERRENOS

APARTAMENTOS

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 480,000 REF/DANIEL.

CASA BONSUCESSO
2 Dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas R$250.000 (Aceita 
financiamento) REF:20.

CASA JD. ADRIANA II
4 Dorms, 1 suite, sala,coz, 2 

wcs, 2 vagas R$430.000 
REF : 20

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 260.000 
Aceita carro como parte de 

pagamento e imóvel de 
menor valor REF : DANIEL

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 ref 03

APTO MAIA
A 200 M² do shopping maia 2 
dorm, sala, coz, lavanderia, 

WC, R$ 260.000 Ref: 20

APTOS  BONSUCESSO
2 Dorms (sala,coz,wc +vaga) 

R$190.000 
3 Dorms (sala,coz,wc+ vaga ) 

sacada R$260.000
Aceita financiamento REF: 20.

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA R$250.000 
REF:20 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO SALGADO FILHO
2Dorm ,sala,coz,wc, mais 

uma vaga  R$ 135,000
 Ref: Daniel

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000

 REF 03 

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

CASA VILA FATIMA
Casa vila Fátima, 2 dorm, 

sala, coz, a serviço, 
banheiro R$700 Ref 02

CASA BELA VISTA 
(INDEPENDENTE) 
3 Comodos + vaga 
R$800,00 REF : 20.

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 
consulte-nos
 REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 
2000 m R$ 16.000,00 

Ref :Daniel

CHACARA MAIRIPORÃ
A 15 km de Guarulhos

3000m 2 casas, principal e 
caseiro murada, piscina, 

fogão a lenha, nuitas frutas, 
ótima localização com 

escritura R$280.000 REF 02

TERRENO CABUÇU
600 M² R$30.000 REF 02

TERRENO JD GUILHERMINO
5x25 plano murado asfalto 

com escritura R$130.000 REF 
02

TERRENO 10x25 ARUJA
Condominio fechado Murado, 
plano R$90.000 aceita imóvel 

Guarulhos/Praia

TERRENO BELA VISTA
126,50M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

CHÁCARA SANTOS DUMONT 
3.500 m² casa com 2 dorms, 
piscina, R$160.000 Ac Auto 

REF: DANIEL.
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‘Degusta Guarulhos’ termina 
no próximo domingo

FOTOS: DIVULGAÇÃO SERGINHO FREITAS - Se você 
ainda não passou por um 
dos 15 restaurantes que es-
tão participando da primei-
ra edição do Festival Gastro-
nômico Degusta Guarulhos 
corra que ainda dá tempo. 
Até domingo os locais con-
tinuarão com um prato es-

pecial com valor de até R$ 
35. A lista dos participantes 
está no site turismo.guaru-
lhos.gov.br e também em 
nossas dicas gastronômicas 
no Instagram da Folha Me-
tropolitana (https://www.
instagram.com/folhame-
tropolitanagru/ ).

Alunos de Turismo da UNG participam 
de ‘Festival Gastronômico’
SERGINHO FREITAS - Na última 
quarta-feira (22) os alunos do 
terceiro semestre do curso de 
Turismo da Univeritas/UNG 
participaram de uma compe-
tição gastronômica, organiza-
da pela coordenação do curso, 
onde o tema escolhido foi o 
“Comida de Boteco”.

Divididos em quatro equi-
pes de até oito alunos cada, 
eles prepararam o menu com 
entrada, prato principal e so-
bremesa, além da harmoniza-
ção de um tipo de bebida ao 
prato principal.

“Este tipo de evento é bom 
para que os alunos sintam 
na pele tudo que rola nas 
cozinhas de grandes hotéis 
e eventos. A teoria é muito 
importante, mas aqui na uni-
versidade sempre buscamos a 
prática. Além de ser uma for-
ma de integração e trabalho 
em equipe como o mercado 

atual pede”, afirmou Claudia 
Parra, diretora do curso de Tu-
rismo e uma das julgadoras. 

Eu, que não sou bobo, 
aproveitei para me deliciar 
com os pratos. Nota máxima 
para o caldo de abóbora, que 
foi servido como entrada, 
para a costela no molho de 
tangerina com jiló, que veio 
como prato principal e para 
a caipirinha com picolé de li-

mão que veio harmonizar um 
dos pratos principais… 

Agora, a cocada de mara-
cujá que a equipe 1 apresen-
tou como sobremesa, simples-
mente estava maravilhosa. 
E olha que não sou amante 
de doces. Ah! Aproveito para 
deixar os parabéns a todos os 
alunos, e um especial a pro-
fessora Solange, que organi-
zaram tudo direitinho.



ÁRIES: O desejo de efetivar aquilo que quer estará bem 
elevado neste momento. Evite qualquer tipo de frenesi e 
exacerbação por qualquer motivo. 

TOURO: Conseguir conciliar a vida profissional e sua 
família lhe trará alguns problemas neste dia. Conseguirá 
atingir bons níveis reflexivos na sua vida.

GÊMEOS: As tuas reflexões estarão melhor alinhadas 
devido a um comportamento diferenciado, não exagere 
perdendo em outros campos. 

CÂNCER: A sua boa noção te fornecerá bastante quali-
dade para a solução de problemas interpessoais. Apostar 
na sorte também terá seus benefícios agora. 

LEÃO: Grande dia para estabelecer suas metas ante um 
fortalecimento do Sol para esta constelação. Você vai 
liderar sem maiores problemas durante todo o dia. 

VIRGEM: O planeta Mercúrio estará ao seu lado no que 
tange a evolução do seu exercício laborativo. O conheci-
mento precisa estar em primeiro lugar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 48

BR
AFERENTE

ABOCANHAR
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GASPARA
URCAOLD
AADONAI

TRIARCO
TAPARAC

NLINDOS
AVIADORA

Sentir 
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Expressão
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repúdio
(pop.)

Raro, em
inglês

Igualmen-
te; da

mesma
forma

Época de
ouro de
Orlando

Silva

Balneário
da Região
dos Lagos

(RJ)

Química
(abrev.)

Inseto
voador

doméstico
nocivo

Bob Dylan,
cantor a-
mericano

Barulho
emitido ao

dormir

(?)
Coruña,
porto da
Espanha

Bairro do
Pão de
Açúcar

(?) school:
velha

guarda
(ing.)

Forma re-
duzida de 
"tricam-
peonato"

Designação
de Deus,
no Antigo 

Testamento

A da
esperança
é o verde

Adriana 
Calcanhotto,

cantora
da MPB

Mem de
(?), figura
histórica

"(?) o sol
com a

peneira"
(dito)

Que
possuem

bela
aparência

Como se
destacou
Amélia
Earhart

Panifica-
dora

Personagem
de Giovana
Cordeiro,
em "O Ou-
tro Lado do

Paraíso"

Joana
d’(?),

heroína
Acolá

Alter (?),
o amigo
íntimo

(?), 
Melquior e
Baltazar: os
Três Reis
Magos

Comer;
devorar 

Dois
frutos

do Norte
Fibra

nervosa
sensível

Desistência
voluntária
Senhora
(bras.)

2/la. 3/old. 4/rare. 6/adonai. 8/aferente — formigar.

LIBRA: Não conseguirá estabelecer uma relação profícua 
com a sua performance entre os seus chegados. A pobre-
za de sentimentos tendem a ser uma peça fraca.

ESCORPIÃO: Muitas coisas ocorrerão durante o seu dia 
no período matutino ante de qualquer concretização 
planejada. 

SAGITÁRIO: O choque de personalidade hoje necessita 
bastante da sua força interior ressaltada. Precisa estar 
com o pensamento bem alinhado sem se deslumbrar.

CAPRICÓRNIO: Agir de forma honrada lhe gerará bons 
frutos neste momento, seja austero quando possível. Não 
deixe que o planeta Marte te atrapalhe.

AQUÁRIO: Sentirá o seu dia sofrer com oscilações ines-
peradas gerando uma profunda confusão para tomada 
de decisão. 

PEIXES: Se as coisas fugirem um pouco do controle 
permaneça calmo e deixe o tempo agir naturalmente. 
Sua forma mais macia deve ser enaltecida.
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DA REDAÇÃO - O padre Fábio 
de Melo se apresenta neste 
sábado em Guarulhos com o 
show “O Amor me elegeu”. A 
apresentação ocorrerá no In-
ternacional Eventos.

“O Amor me elegeu” é um 
espetáculo de pura beleza, 
onde o público experimenta a 
multiplicidade da arte de um 
artista que traz consigo, musi-
calidade nata. Sua sensibilida-
de artística, com visão social e 
humana, vai da competência 
de um grande intérprete, capaz 
de emocionar, unindo técnica e 
dom, à consciência de compo-
sições próprias que transmitem 
mensagens significativas.

Com sonoridade, luz e ce-
nário projetados especialmen-

Padre Fábio de Melo traz show 
‘O amor me elegeu’ para Guarulhos

HORÓSCOPO

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

te para o tema do show, padre 
Fábio de Melo sobe ao palco, 
acompanhado de teclados, gui-
tarra, violão, baixo, acordeom, 
bateria e três backing-vocals 
que unem seu afinado timbre à 
voz precisa do cantor.

O clima de alegria e reunião 
familiar em torno da fé são 
resgatados pelo padre Fábio de 
Melo nesse show emocionante.

O show revisita impor-
tantes momentos da música 
religiosa e popular brasilei-
ra e traz ao palco o universo 
de mensagens de esperança, 
amor e fé, através das obras 
musicais, de sua própria au-
toria, e de outros composito-
res, poetas que cantam com 
amor e delicadeza a alma de 
fé do povo brasileiro.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Serviço:
Data: sábado (25)
Espaço Internacional Eventos – avenida João Cavalari, 
133 – Vila Herminia
Abertura da Casa: 19h
Vendas: https://ticketbrasil.com.br/show/6817-padrefa-
biodemelo-guarulhos-sp/
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CURSOS

PUBL. LEGAL

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

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
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

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

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

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

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

SAÚDE
Esoterismo

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

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

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
CASA JD. S. JOÃO 
260 Mil ,  3 Dorms, 1 c/
suite. gar. p/ 4 Auto. F.: 
2467-3585/ 2469-0108

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

NORTE DE MG. 10 
EQUITARES 
45 Mil, entr. 35Mil plana, 
reg. de soja e café.  F. 
94400-3211/ 95617-0323
REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno 28.000 m², 
frente p/ Represa. Preço 
a Combinar. Terreno 
1.000mts² c/ casa. F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo

Interresados 
encaminhar currículo 

para 
setorrh@autologexpress

.com.br

Empresa do Ramo de 
Logística contrata:

• Conferente; 
• Ajudante de Armazém; 
• Emissor; 
• Analista de Logística; 
• Operador de 
Empilhadeira; 
• Roterista; 
• Faxineira; 
• Líder de Armazém. 

O Instituto de 
Assistência Social 
Guarunatal – IASG 

inscrita no CNPJ 
05.394.701/0001-76 
e Insc.Municipal n.º 

193970, vem por 
meio deste 

comunicar o 
extravio do livro 

modelo 57 da 
Prefeitura Municipal 

de Guarulhos.

EXTRAVIO

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

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

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.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CARLA LOIRA RUBIA 
MORENA 
Massagem Sensual. Local 
discreto. Fs.:  95415-6162 
wats 98365-6356.

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

FOTO: DIVULGAÇÃO/TOYOTA 

Novo Toyota RAV4 Hybrid é apresentado
DA REDAÇÃO - A Toyota do Bra-
sil apresenta o novo RAV4. A 
5ª geração, produzida nas fá-
bricas de Takaoka e Nagaku-
sa no Japão, introduz quatro 
grandes mudanças que im-
plicam em uma melhoria 
substancial de seus principais 
atributos (design, equipamen-
to, conforto, desempenho 
e segurança). Vale ressaltar 
que o RAV4, comercializado 
no mundo desde 1994 e cujo 
lançamento na época foi um 
marco para seu segmento, foi, 
em 2018, o SUV mais vendi-
do no mundo.

As grandes mudanças que 

esta geração traz são a nova 
arquitetura global Toyota 
(TNGA); motorização híbrida 
auto recarregável; novo siste-
ma de tração inteligente nas 
quatro rodas (AWD); e siste-
ma de segurança ativa “Toyo-
ta Safety Sense”(TSS).

O Novo RAV4 Hybrid 
procura se diferenciar da 
proposta atual do segmento, 
completamente urbana, se 
posicionando como um ver-
dadeiro SUV aventureiro, em 
virtude de seu ótimo desem-
penho e funcionalidade, mas 
com um design moderno e 
sofisticado que se adapta per-

feitamente à vida urbana.
O modelo está disponível 

em toda a rede de conces-
sionárias Toyota do Brasil 
a partir do dia 13 de junho. 
Disponível em duas versões, 
S Hybrid e SX Hybrid, os pre-
ços são de R$ 165.990,00 e R$ 
179.990,00.

A nova geração chega ao Brasil em duas versões dotadas de sistema de propulsão hí-
brido auto recarregável exclusivo, além de uma transmissão automática HEV Transaxle 
(transmissão variável contínua) e tração sob demanda inteligente nas quatro rodas AWD. 
São dois níveis de equipamento: S Hybrid e SX Hybrid.

Duas versões para o mercado brasileiro
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