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moradores”, Guti, prefeito de Guarulhos

Gustavo Mioto se 
apresenta na cidade 

neste domingo

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

Segundo bebê anta 
nasce no Zoo de 

Guarulhos
Variedades Pág. 12

Dólar

Cidade Pág. 6

Brasil criou quase 130 mil 
vagas de trabalho em abril
Desempenho do mês foi puxado pelo setor de serviços, que gerou mais de 60 mil postos com carteira assinada, 
seguido pela indústria de transformação; dados revelam o melhor resultado para o mês no país desde 2013 Pág. 9

-0,30%
93.627
Bovespa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Servidores mantêm greve 
e ajuste salarial deve ser 
decidido na Justiça

Pág. 5

Pág. 4

‘Ilumina Guarulhos’ 
beneficia rua do 
Jardim Bananal

Pág. 8

MP denuncia 
homem que matou 
filha e enteada 

Anac suspende cautelarmente todas as 
operações da Avianca Brasil
Pág. 9

Prefeitura deverá implantar crematório 
de animais e castramóvel
Pág. 4

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: ROMERITO PONTES/ESTADÃO

-0,78%
R$ 4,01

-0,27%
R$ 4,51



2 Sábado e domingo, 25 e 26 de maio de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ARTE -  A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasi
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Final de semana movi-
mentado na política com to-
das as atenções voltadas para 
a manifestação de domingo, 
na avenida Paulista. O senti-
mento é de que, vitoriosa ou 
não, a julgar pelo número de 
participantes, Jair Bolsonaro 
não ganha nada com ela.

O presidente, pressiona-
do, já disse que não vai e re-
comendou aos ministros que 
não participem.

Só que não resta dúvida 
de que o movimento nasceu 
entre seus seguidores, ala 
radical que atua na internet 
contra Congresso, STF e 
classe política. E um fracas-
so, fatalmente, será saudado 
como derrota pela oposição. 
Para ele, o presidente, e seu 
time radical.

Se a manifestação for 
bem-sucedida e superar o 
último protesto que a gente 
viu ali contra o tal de contin-
genciamento das verbas das 
universidades federais, vai ter 
pauleira na certa. É fatal. Vão 
dizer que Jair Bolsonaro e sua 
turma querem o golpe.

 
O noivado
Mas o assunto mais apeti-

toso do fim de semana para 
alguns brasileiros envolve a 
divulgação de mais detalhes 
do romance do ex-presiden-
te Lula, preso em Curitiba. E 
mostra mais uma vez que pe-
tista, pra ser petista de verda-
de, tem que saber guardar se-
gredo. Tanto o dirigente como 
o militante. O assunto só pode 
ser exposto depois de apro-
vado. Pela cúpula ou, direta-

mente, pelo próprio chefe.
O romance entre o ex-

-presidente e a militante e alta 
funcionária da Itaipu Binacio-
nal, Rosangela da Silva, de 52 
anos, já vem de algum tempo. 
Na militância e na cúpula ela 
já tem até um apelido, “Janja 
Lula da Silva”, segundo revela 
a revista Veja na edição deste 
fim de semana. Era um segre-
do bem guardado. Com todo 
respeito, pois a vida pessoal 
do líder é dele, de ninguém 
mais, sustenta o petismo.

Mas há controvérsias. Acho 
que interessa sim, principal-
mente depois do caso Rose-
mary Noronha. Servidora pú-
blica, detentora de cargo de 
confiança, ela acompanhava o 
então presidente nas viagens 
internacionais. Isso quando a 
primeira dama não ia.

Os noivos, Lula e Rosan-
gela, se conhecem há mais de 
duas décadas. Ela foi contra-
tada sem concurso na época 
que Gleisi Hoffmann era dire-
tora financeira da Itaipu Bina-
cional. Salário:  17.537 reais. O 
expediente - Rosangela tra-
balha no escritório da empre-
sa lá mesmo em Curitiba – vai 
das 8 às 17h30.

Segundo Veja, uma das 
visitas aconteceu em horá-
rio de trabalho: 15h20 do 
dia 9 de maio. Numa outra 
houve comemoração do 
Dia dos Namorados.

É bom esclarecer: as nor-
mas da Polícia Federal não 
autorizam visitas íntimas. E 
Lula tem boas intensões. Pro-
mete casamento tão logo ga-
nhe a liberdade.

uma das mais lucrativas animações do mun-
do do cinema, lançada inicialmente em 2010.

Ainda de acordo com o Deadline, cujo 
texto foi repostado pelo Twitter oficial e ve-
rificado na Universal Pictures, a produtora 
definiu a data de lançamento do longa nos 
Estados Unidos para 3 de julho de 2020. 

Democratizar o acesso à prática espor-
tiva promovendo desenvolvimento integral 
de crianças e jovens. Esse é o objetivo prin-
cipal do Programa de Iniciação Esportiva 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
que tem inscrições abertas em diversos 
núcleos da cidade. Voltado para crianças e 
jovens entre 7 e 17, a Iniciação envolve mo-
dalidades esportivas como futsal, voleibol, 
basquete, futebol, handebol, judô, caratê, 
ginástica artística, ginástica rítmica, jazz e 
atletismo. Para se inscrever, o interessado 
deve comparecer ao núcleo mais próximo 
de sua residência, levando documento de 
identificação com foto. Mais informação 
pelo telefone 2087-6866.

resgata a história no Brasil e no mundo.
São cerca de 600 itens expostos, reu-

nidos depois de 18 meses de intenso tra-
balho da curadoria. Há peças cedidas pelo 
próprio Ivan e outros colecionadores como 
Ricardo Leite, Marcio Escoteiro e Franco de 
Rosa, o Planeta Gibi, a família de Glauco, 
Francisco Ucha, Acervo Álvaro de Moya 
(Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo), JAL e Gualberto (HQMIX) e diver-
sos artistas como Angeli, Laerte e Ziraldo.

Lançado em 2015, o filme Minions ganha-
rá uma sequência em 2020 e, segundo o site 
Deadline, a Universal Pictures já definiu até 
mesmo o nome para o longa: Minions - The 
Rise of Gru [Minions - A Ascensão de Gru, 
em tradução livre]. A produção é um spin-off 
da franquia de filmes Meu Malvado Favorito, 

Cerca de 300 alunos são aguardados 
para participar do 10º Festival de Judô 
neste domingo (26), a partir das 8 ho-
ras, na sede do Sesi no Jardim Adriana. 
A competição é promovida pela prefei-
tura, em parceria com o Sesi. Além dos 
alunos de Iniciação Esportiva dos nú-
cleos Ciad, Thomeo, e do próprio Sesi, 
a atividade contará com a participação 
dos colégios Carlos Magno, Arte e Vida, 
Cristão da Penha e Academia Fênix Fi-
tness. O objetivo é que cada aluno re-
alize duas lutas e seja premiado, sem a 
necessidade de enfatizar classificação, 
apenas a participação e autoavaliação, 
características presentes no judô.

Em cartaz desde novembro de 2018, 
a megaexposição Quadrinhos, no Museu 
da Imagem e do Som, está na reta fi-
nal. O último dia para que os amantes 
do gênero apreciem a mostra na capital 
paulista é este domingo (26). Na expo-
sição, os visitantes podem contemplar 
revistas, artes originais e itens raros dos 
diversos gêneros das HQs (super-heróis, 
infantis, terror, aventura, romance, man-
gá, faroeste e muitos outros). A mostra 

Sequência de ‘Minions’ ganha título e data de estreia para 2020

Prefeitura realiza 10º Festival de Judô no Jardim Adriana

Megaexposição Quadrinhos termina neste domingo
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Cidade registra 16 mortes por aids

Município receberá crematório 
de animais e castramóvel

Programa Saúde Agora abrirá uma 
UBS em cada região de saúde

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

Programa ‘Ilumina Guarulhos’ 
beneficia rua do Jardim Bananal
DA REDAÇÃO - O programa Ilu-
mina Guarulhos segue expan-
dindo sua ação por diversos 
bairros da cidade. Na noite 
desta quinta-feira (23), o prefei-
to Guti esteve no bairro do Ba-
nanal para a entrega de cinco 
pontos de iluminação pública 
na rua João Paulo. A via é uma 
das 11 vias beneficiadas com 
esse serviço somente nesta se-
gunda quinzena de maio. Ao 
todo, foram instalados mais de 
1.600 pontos, equivalente a 46 
quilômetros, desde 2017.

“Com a instalação de lumi-
nárias, os bairros ficam mais 
seguros e facilitam a convivên-
cia entre os moradores, uma 
vez, que vemos as pessoas se 
socializando nas calçadas e isso 
é bom, pois se sentem mais se-
guras”, afirmou Guti.

Outras vias que receberam 
iluminação pública foram as 
ruas Luiz Gonzaga, Tom Jobim, 

Tinoco, Barrerito, Clara Nunes, 
Tonico, Teixerinha e Tim Maia, 
além das vielas Barrerito e Tom 
Jobim; todas na região do Jar-
dim das Oliveiras I. Ao Todo 
foram 65 pontos instalados. 
Outras 23 novas luminárias 
instaladas na Estrada da Servi-
dão, na Tapera Grande, que es-
tão melhorando a vida de mais 

60 famílias.
Somente em 2019, já foram 

beneficiadas vias dos bairros do 
Taboão, Pimentas, Jardim Forta-
leza, Geraldo Teixeira (Cabuçu), 
Cumbica, Mikail, Jardim Fáti-
ma, São João, Jardim Fortaleza, 
Jardim Okuyama, Invernada, 
Ponte Alta, entre outros locais. 
Num total de 328 novos pontos.

LUCY TAMBORINO - Em Gua-
rulhos um total de 16 pesso-
as morreram devido a aids 
no primeiro quadrimestre 
deste ano – o que signifi-
cou 61% dos 26 pacientes 
que contrariam a doença 
neste período na cidade.  
Os dados são da Secretaria 
de Saúde de Guarulhos. 

Coincidentemente, o nú-
mero de mortes dos guaru-
lhenses no mesmo período 
do ano passado, se repetiu 
com 16 óbitos, apesar dis-
so foram identificados 50 
casos da doença - quase o 
dobro desde ano. 

Já em todo o ano passa-
do 111 pessoas contraíram 
aids, destas 35 morreram – 
significando quase 32% do 

MAYARA NASCIMENTO - A prefei-
tura implementará um crema-
tório de animais. E para ajudar 
o controle de natalidade e dimi-
nuir a quantidade de pets nas 
ruas, castromóveis rodarão pe-
los bairros da cidade.

O crematório animal será 
implementado dentro do cen-
tro de operações do Departa-
mento de Proteção Animal 
(DPAN) Bonsucesso, localizado 

DA REDAÇÃO - As UBS Tranqui-
lidade (Região Centro), Jardim 
Paulista (Região Cantareira), 
Santa Paula (Região São João/ 
Bonsucesso) e Pimentas (Re-
gião Pimentas / Cumbica), es-
tarão em funcionamento das 
8h às 16h, neste sábado (25), 
para prestar atendimento à po-
pulação.

Dentre os serviços ofereci-
dos, estão consultas médicas, 
exames de prevenção ao cân-
cer do colo de útero (Papanico-
lau), aplicação de vacinas e tes-
tes rápidos para a detecção do 
HIV, sífilis e hepatites B e C. 
A população ainda pode apro-
veitar o dia para regularizar os 
compromissos do programa 
Bolsa Família, do cadastro E-
-SUS, bem como outras ques-
tões administrativas.

Além disso, serão realiza-
das ações educacionais nas 
quatro unidades básicas de 
Saúde. Na UBS Tranquilida-
de, haverá orientações para o 
combate ao Aedes Aegypti e 
sobre a Tuberculose. Lembran-
do que a pessoa com tosse por 
três semanas ou mais deve 
procurar a UBS para avaliação 
e realização de exames. 

total. Mesmo os números 
não sendo animadores, em 
2017 a notificação foi ain-
da maior com 136 casos de 
aids e 69 óbitos.

De acordo com a admi-
nistração municipal, todas 
as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) ofertam insumos 
de prevenção e testagem 
rápida para HIV, e outras 
doenças como, sífilis e He-
patites B e C, entre outras. 
A cidade conta com dois 
serviços especializados na 
assistência às pessoas que 
contraíram aids, um no 
Parque Jurema e o outro no 
Gopoúva. Para as crianças, 
o tratamento é realizado no 
Ambulatório da Criança, lo-
calizado na região central.

A UBS Jardim Paulista, 
além destas orientações, abor-
dará também a prevenção das 
Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (IST) e promoverá 
uma palestra sobre empodera-
mento da mulher, ministrada 
pela advogada Gabriela Se-
queira Kermessi, especialista 
em Direito de Família e Suces-
sões e militante em direitos da 
mulher.

Já a UBS Santa Paula terá 
como tema a Saúde do Tra-
balhador, enquanto a UBS 
Pimentas abordará alimenta-
ção saudável, uso correto de 
medicamentos e prevenção de 
acidentes de trânsito.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

na rua Santa Cruz do Descalva-
do, 420, Jardim do Triunfo. A 
iniciativa de Parceria Público-
-Privada (PPP) vai ceder gratui-
tamente a cremação para aque-
les que desejarem. 

Além disso, o crematório 
proporcionará uma economia 
ainda inestimada aos cofres pú-
blicos, já que atualmente a pre-
feitura é responsável por dar a 
finalidade correta às carcaças.

Para evitar que a quantida-
de de animais de rua aumente 
dois castramóveis serão respon-
sáveis por ir de bairro em bair-
ro realizando a castração dos 
pets. O primeiro bairro será o 
Pimentas, seguido por Cabuçu 
e São João. Um levantamento 
com a quantidade de animais 
de rua está sendo feito para de-
finir os próximos bairros.

O equipamento ainda não 
possui uma quantidade exata 
de capacidade de castrações 
por mês, já que o projeto está 
em fase inicial. Atualmente 
o DPAN realiza cerca de mil 
castrações mensais, com uma 
equipe terceirizada e capacitada 
para realizar o procedimento.

Os dois projetos estão no 
Plano Estratégico Intersecre-
tarial lançado pela prefeitura 
neste mês e ambos ainda não 
possuem prazo para imple-
mentação.

FOTO: EVERSON BRESSAN SMCS
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Servidores mantêm greve e ajuste 
salarial deve ser decidido na Justiça
LUCY TAMBORINO - Nesta sexta-
-feira (24), em assembleia reali-
zada na praça Getúlio Vargas, 
os servidores municipais de-
cidiram por manter a greve, 
após recusarem a quarta pro-
posta da prefeitura, que ofere-
ceu reajuste salarial progres-
sivo de 2%, com 1% agora e o 
outro em agosto, além de cor-
reção, com base na inflação, da 
cesta básica e do vale-refeição 
(VR) para funcionários que re-
cebem até R$ 3,4 mil por mês. 
Outro benefício seria o abono 
dos dias e a cesta básica des-
te mês, já que os funcionários 
não teriam direito pelo acordo, 
negociado a cada ano, estar 
vencido. Com isso, a decisão 
do reajuste salarial deve acon-
tecer por meio de audiências.

De acordo com o Sindicato 
dos Trabalhadores na Admi-
nistração Pública Municipal 

de Guarulhos (Stap), há duas 
audiências marcadas: uma no 
TRT na segunda-feira (27) às 
13h30 e outra na quinta-feira 
(30) no Tribunal de Justiça 
(TJ), às 14h. A categoria tam-
bém promete realizar, segun-
da-feira, nova assembleia às 
16h na praça Getúlio Vargas. 

Na última quinta-feira (23) 
a Justiça decretou, por meio 
de liminar, que 70% dos ser-
vidores municipais devem 
permanecer em atividade sob 
pena de multa diária de R$ 5 
mil. A medida foi concedida 

Prefeitura afirma que paralisação não afetou principais serviços prestados à população
A prefeitura informou que manteve os serviços prestados à população nas diversas unidades da administração. 

Em escolas, onde a ausência de cozinheiras impediu o preparo de refeições, os alunos receberam a merenda seca.  
Em três unidades de saúde, ocorreu acréscimo no tempo de espera dos pacientes devido à diminuição no número de 
funcionários. Em outras quatro, houve problemas na distribuição de medicamentos à população.

em favor da prefeitura, ante 
os prejuízos que podem ser 
causados à população durante 
a paralisação.  A ação, porém, 
não causou grandes impactos 
aos manifestantes, já que o 
número de adesão à greve era 
inferior a 70%. 

De acordo com o Stap, a 
paralisação conta com a par-
ticipação de diversos setores, 
como Saúde e Educação. Os or-
ganizadores ainda afirmaram 
que cerca de 1,4 mil trabalha-
dores estiveram na assembleia 
realizada na última sexta-feira.

A prefeitura, por meio de 
nota, destacou que mantém 
sua posição de atender às rei-
vindicações dos servidores 
dentro dos limites de respon-

sabilidade fiscal, diante do 
quadro de queda de arreca-
dação registrado não só no 
município de Guarulhos, mas 
também no estado e na nação.
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Obras das escolas de lata devem ser entregues até junho do ano que vem 

Projeto leva desfile da SPFW para dentro de penitenciária Guarulhos ganha livro didático 
com a história da cidade

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Segundo bebê anta nasce no zoológico municipal
DA REDAÇÃO - Nasceu na tar-
de desta quinta-feira (23), no 
Zoológico de Guarulhos, o se-
gundo filhote do casal de an-
tas Antônia e Antenor. O bebê 
chega 2 anos e 5 meses após o 
nascimento de Angelina, pri-
meira cria do casal, nascida em 
janeiro de 2017.  O parto da pe-
quena fêmea de cerca de 7kg, 
foi acompanhado e festejado 
por toda a equipe do zoo, tendo 
em vista a situação crítica da 
espécie que sofre com a caça, o 
desmatamento e a poluição das 
águas.

Após 13 meses de gesta-
ção, os primeiros sinais de que 
Antônia havia entrado em tra-
balho de parto surgiram nes-
sa quarta-feira, como explica 
Fernanda Magalhães, diretora 
do zoológico. “Já estávamos 
esperando o nascimento, pois 
notamos as secreções normais 
a este tipo de situação. Estamos 
muito felizes e satisfeitos por 
colaborarmos com a preserva-
ção de mais esta espécie da fau-
na brasileira”, diz.

Diferente dos adultos, que 
têm pelagem bem rala e cas-

tanha, os filhotes de anta pos-
suem camada de pelo mais es-
pessa com cores que variam do 
caramelo ao branco.  O nome 
da pequenina será definido por 
meio de votação, mesmo pro-
cesso usado para a escolha do 
nome de Angelina.

Para quem quiser tentar a 
sorte de ver o bebê de perto, 
a família pode ser visitada de 
terça-feira a domingo, das 9h às 
17h. O Zoológico de Guarulhos 
fica na rua Dona Glória Pag-
noncelli, 344, Jardim Rosa de 
França. Entrada gratuita.

LUCY TAMBORINO - As obras de pelo menos duas escolas de lata, a EPG Mario Lago, no Parque Pri-
mavera, e Jean Piaget, no Taboão, devem ser entregues no primeiro semestre do próximo ano. A 
informação foi confirma pela prefeitura. 

As intervenções estão em fase de adequação de projeto que deve seguir para o Departamento 
de Licitações e Contratos da prefeitura até o final deste mês para elaboração de edital e licitação. O 
prazo de execução das obras será de seis meses. 

Existe ainda a EPG Doutor Heitor Maurício de Oliveira (Bom Clima), construída com o mesmo 
material das outras duas. A prefeitura, no entanto, não respondeu sobre a reforma da escola. Em 
entrevista exclusiva à Folha Metropolitana, em maio, o secretário de Educação, Paulo Cesar Ma-
theus da Silva, informou que o departamento de engenharia estava estudando a melhor maneira 
de viabilizar a obra no local, pois a localização da escola conferia um grau de complexidade maior.

LUCY TAMBORINO - Após atua-
ção na 47ª São Paulo Fashion 
Week (SPFW), o Projeto Ponto 
Firme, realizou nesta semana 
um desfile de moda da Peni-
tenciária II – Desembargador 
Adriano Marrey. A iniciativa 
contou com 21 reeducandos e 
três egressos, que confecciona-

ram 38 peças de roupas para o 
maior evento de moda da Amé-
rica Latina, orientados pelo esti-
lista Gustavo Silvestre.

Com o tema “Oportuni-
dade”, o desfile contou com 
diversas peças elaboradas co-
letivamente, onde o crochê 
é a inspiração principal nas 

LUCY TAMBORINO - O historiador 
Elton Soares lançou um livro 
didático, já dentro das normas 
da Base Nacional Comum Cur-
ricular, que retrata a história 
de Guarulhos. Com o título 
“Guarulhos ensino de História, 
Geografia, Cultura e Meio Am-
biente”, o material é dividido 
em dois volumes. O primeiro 
tem como público-alvo o Ensi-
no Fundamental II e segundo 
o Ensino Médio.  

O primeiro volume intitula-
do “Formação da cidade Guaru-
lhos e antiguidades territoriais 
(1560 a 1906)” possui 64 pági-
nas e já está disponível para 
venda por meio da Carleto Edi-
tora. O preço é de R$ 30 e pode 
variar se adquirido em atacado. 
O exemplar traz fatos históricos 
como a origem do nome Gua-
rulhos, além de formação como 
distrito em 1675, época que a 
cidade se tornou um bairro da 
capital. Outro ponto menciona-
do retrata a transição de distrito 
para município e por fim cida-

criações que ganham também 
detalhes em bordados que fa-
zem parte das produções de 
camisas, chapéus e calças. Aca-
bamentos e costuras ficaram 
por conta dos egressos. Toda 
coleção foi produzida em três 
meses.

Esse é o segundo ano con-
secutivo que as peças, produzi-
das por reeducando e egressos, 
participam do SPFW. Silvestre, 
que é idealizador do projeto, 
acredita que o papel principal 
da ação é mostrar para a so-
ciedade que a ressocialização a 
partir da educação artística, do 
crochê, se mantém e com bons 
resultados. 

Desde o seu início, em 2016, 
mais de 120 reeducandos já 
passaram pelo Ponto Firme. A 
participação conta como remi-
ção de pena por estudo, a cada 
12 horas de frequência é dimi-
nuído um dia de pena.

de. “O título de cidade era algo 
sem importância, somente um 
reconhecimento em cartório. 
Guarulhos passa a possuir os 
três poderes quando se torna 
munícipio”, conta Soares. 

Já o segundo volume “Mo-
dernização da cidade de Gua-
rulhos e contemporaneidades: 
século XX e XXI” deve ser 
lançado até o final do ano. O 
exemplar trata do momento 
que Guarulhos deixou de ser 
uma cidade colonial e se trans-
formou em uma cidade moder-
na. A transição foi marcada por 
acontecimento como a chega-
da da luz elétrica, do trem da 
Cantareira, da base área e do 
loteamento industrial Cidade 
Satélite Cumbica.  Produzida 
em cerca de três anos, a pesqui-
sa desenvolvida foi extensa e 
trabalhosa. “A base da pesqui-
sa desse material são os livros 
ata da Câmara e o livro Cidade 
Símbolo, de Adolfo Noranha 
e Cronologia Guarulhense, de 
João Ranali”, destaca Soares.

FOTO: ACERVO DO PROFESSOR DARCI PANNOCCHIA
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Promotores de Justiça denunciam 
homem que matou filha e enteada

Quase R$ 500 mil em créditos da Nota 
Fiscal Paulista foram liberados para Guarulhos

Expresso Aeroporto da CPTM passa a 
funcionar aos finais de semana e feriados

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Número de tentativas de 
homicídio cresce 105%
LUCY TAMBORINO - O número 
de tentativas de homicídio 
em Guarulhos mais do que 
dobrou em comparação com 
o primeiro quadrimestre des-
te ano, com o mesmo perío-
do do ano passado. Em 2018 
foram registrados 17 casos, 
já em 2019 foram 35. Apesar 
disso, com exceção deste índi-
ce, todas as outras principais 
ocorrências de segurança nes-
te ano apresentaram queda. 
Os dados são das estatísticas 
de criminalidade do Estado de 
São Paulo, divulgadas nesta 
sexta-feira (24), pela Secretaria 
da Segurança Pública (SSP). 

Segundo o levantamento, 
o número de estupro na ci-
dade caiu 19%, saindo de 131 
no ano passado, para 106 este 
ano. Destes, 77 representam 
estupro de vulnerável. Roubo 
de carga somam 82, em 2018 

foram 161 - uma queda de 
20%; e de veículo 557, antes 
registram 704, quase 21% a 
menos. Quanto a furto de veí-
culos, a queda foi de cerca de 
21%, de 1092 casos para 861.

O número de vítimas de 
homicídios, quando a intenção 

de matar, também apresentou 
redução. No ano passado 31 
pessoas foram assassinadas 
até abril e neste ano somam 
29. No primeiro quadrimestre 
deste ano, a cidade também 
não registrou nenhum roubo a 
banco e apenas um latrocínio.

DA REDAÇÃO - Os promoto-
res de Justiça Rodrigo Mer-
li Antunes e Vania Caceres 
Stefanoni denunciaram na 
quinta-feira (23) o açou-
gueiro Clayton Almeida de 
Jesus por dois homicídios 
triplamente qualificados, 
com causa de aumento de 
pena pelas vítimas serem 
menores de 14 anos, mais 
duas agravantes (contra 
descendente e prevale-
cendo-se das relações de 
coabitação). No dia 15 de 
maio, Jesus matou asfixia-
das dentro do apartamento 
em que moravam a filha 
de três anos e a enteada de 
oito anos, em Guarulhos. A 
denúncia diz que ele agiu 
por motivo torpe, valendo-
-se de meio cruel e median-
te recurso que dificultou a 
defesa das vítimas.

O denunciado cometeu 

LUCY TAMBORINO - Aproxi-
mados R$ 484,9 mil foram 
repassados em abril refe-
rente a créditos para con-
sumidores, condomínios e 
instituições assistenciais 
cadastradas na Nota Fiscal. 
Do total, foram liberados 
para a primeira categoria 
R$ 231,4 mil, R$ 182 para 
segunda e R$ 253,3 mil 
para terceira. 

Os repasses foram rea-
lizados pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento do 
Estado de São Paulo.

Os créditos da Nota Fis-
cal Paulista permanecem à 
disposição dos participan-
tes por cinco anos a con-
tar da liberação e podem 
ser utilizados a qualquer 
momento dentro desse pe-
ríodo. Para transferir os 
créditos para uma conta 
corrente ou poupança, bas-
ta utilizar o aplicativo ofi-
cial da Nota Fiscal Paulista 
pelo tablet ou smartphone. 

DA REDAÇÃO - Nas comemo-
rações do aniversário da 
CPTM, os moradores de 
Guarulhos e passageiros do 
GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, ganharão mais 
opções de viagens. A partir 
deste sábado (25), o serviço 
Expresso Aeroporto, trem 

os assassinatos depois que 
soube, no Dia das Mães, 
que havia sido traído pela 
companheira com quem 
vivia maritalmente há 
quatro anos. A mãe das 
meninas confidenciou a 
Jesus ter mantido no pas-
sado um relacionamento 
extraconjugal com um co-
lega de trabalho. 

No mesmo dia em que 
cometeu os crimes, o açou-
gueiro foi preso em uma 
igreja evangélica de San-
tos, no litoral paulista, para 
onde fugiu após os crimes. 
Ele gravou um áudio en-
viado a familiares em que 
dizia que iria matar as 
crianças por vingança. De 
acordo com a denúncia, Je-
sus queria infligir na espo-
sa uma dor insuportável e, 
por esse motivo, planejou 
esganar as meninas.

Quem preferir pode utili-
zar a página na internet no 
portal da Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento. Em 
todas as opções os valores 
serão creditados na conta 
indicada em até 20 dias.

A Nota Fiscal Paulista, 
criada em outubro de 2007, 
integra o Programa de Estí-
mulo à Cidadania Fiscal do 
governo do Estado de São 
Paulo. 

O sistema distribui até 
30% do Imposto Sobre Cir-
culação De Mercadorias e 
Serviços (ICMS) efetiva-
mente recolhido pelos es-
tabelecimentos comerciais 
aos consumidores que so-
licitam o documento fiscal 
e informam CPF ou CNPJ. 
Também é possível partici-
par de sorteio de prêmios 
mensais – a cada R$ 100 
em compras o cidadão ca-
dastrado tem direto a um 
bilhete eletrônico para con-
correr.

direto entre as estações Luz 
e Aeroporto-Guarulhos, pas-
sará a operar nos finais de 
semana e feriados.

Serão três horários por 
dia, em cada sentido, no per-
curso que é feito em cerca 
de 35 minutos. O passageiro 
economiza pelo menos 20 
minutos de tempo em rela-

ção à viagem de carro. Os 
trens partirão da Estação Ae-
roporto-Guarulhos às 7h05, 
12h05 e 17h05. Já as viagens 
da Estação da Luz iniciarão 
às 8h, 13h e 18h.

Lançado em outubro do 
ano passado, o serviço Ex-
presso Aeroporto oferecia 
viagens de segunda a sexta-
-feira. Os horários de partida 
durante a semana, ocorrem 
às 9h, 11h, 13h, 15h e 21h, 
embarcando na Estação Ae-
roporto-Guarulhos. Na Esta-
ção da Luz, os trens saem às 
10h, 12h, 14h, 16h e 22h.

O bilhete do Expresso 
Aeroporto custa R$ 8,60 e 
deve ser comprado com di-
nheiro nas bilheterias da 
Estação Luz ou Aeroporto. 
Para mais informações vi-
site o site da CPTM: http://
www.cptm.sp.gov.br/sua-
-viagem/Pages/Informaco-
es-de-Viagem.aspx.
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Anac suspende todas as 
operações da Avianca Brasil

FOTO: MARCELLO CASAL JR

FOTO: PAULO GUERETA/ESTADÃO

Abril tem a maior criação de emprego 
formal para o mês desde 2013
DA REDAÇÃO - Beneficiada pe-
los serviços e pela indústria, 
a criação de empregos com 
carteira assinada atingiu, 
em abril, o maior nível para 
o mês em seis anos. Segundo 
dados divulgados pelo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, 
129.601 postos formais de 
trabalho foram criados no 
último mês. O indicador 
mede a diferença entre con-
tratações e demissões.

A última vez em que a 
criação de empregos tinha 
superado esse nível foi em 
abril de 2013, quando as ad-
missões superaram as dis-
pensas em 196.913. A criação 
de empregos totaliza 313.835 
de janeiro a abril e 477.896 
nos últimos 12 meses.

Na divisão por ramos de 
atividade, todos os oito se-
tores pesquisados criaram 
empregos formais em abril. 
O campeão foi o setor de 

serviços, com a abertura de 
66.290 postos, seguido pela 
indústria de transformação 
(20.470 postos). Em terceiro 
lugar, vem a construção ci-
vil (14.067 postos).

O nível de emprego au-
mentou na agropecuária 
(13.907 postos); no comér-
cio (12.291 postos), na ad-
ministração pública (1.241 

postos); nos serviços indus-
triais de utilidade pública, 
categoria que engloba ener-
gia e saneamento (867 pos-
tos) e extrativismo mineral 
(454 postos).

Tradicionalmente, a ge-
ração de emprego é alta em 
abril, por causa do início 
das safras e do aquecimento 
da indústria e dos serviços.

DA REDAÇÃO - A Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) sus-
pendeu cautelarmente todas as 
operações da Avianca Brasil. 
Em nota, a agência informou 
que todos os voos ficarão sus-
pensos até a empresa, que está 
em recuperação judicial, com-
provar capacidade para manter 
as operações em segurança.

A decisão foi tomada após 
informações recebidas pela 
área de segurança operacional 
da Anac. A agência recomen-

dou que passageiros com voos 
para os próximos dias entrem 
em contato com a Avianca e 
não se desloquem para o aero-
porto até que novas informa-
ções sejam divulgadas. 

A agência reforçou ainda 
que a Avianca segue obrigada a 
oferecer opções como reembol-
so e reacomodação aos passa-
geiros. Até o fechamento deste 
texto, a reportagem não havia 
obtido um posicionamento da 
empresa.

DA REDAÇÃO - O talude da mina de Gongo Soco, da barragem Sul Superior, da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG) passou a se movimentar 16 
centímetros por dia, quatro vezes mais que medições iniciais, em pontos mais críticos, e 12 centímetros por dia em sua porção inferior, conforme 
relatório divulgado nesta sexta-feira (24), pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

No último dia 13, a Vale comunicou às autoridades que o talude apresentava movimentação. À época, de quatro centímetros por dia A previsão 
feita, depois do anúncio é que o talude desmoronaria entre o último dia 19 e este sábado (25).

Na segunda-feira (20), porém, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Germano Vieira, afirmou que o talude vai se romper, mas que isso po-
deria ocorrer também depois do prazo previsto.

O principal risco do desmoronamento do talude é que, ao ruir, para dentro da cava da mina, provoque abalo sísmico com intensidade suficiente 
para romper a barragem Sul Superior, que está 1,5 quilômetro da mina. A estrutura já passa por problemas de sustentação. Em 22 de abril, teve 
alerta de estabilidade elevado a 3, o mais alto da escala, que significa rompimento iminente.

Caso se rompa, a lama da barragem atingirá três municípios, conforme estudo de impacto da Vale: Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo 
do Rio Abaixo. Um muro de contenção está sendo erguido entre a estrutura e Barão de Cocais, para tentar reter a lama, caso a barragem se rompa.

Talude de mina em MG se movimenta 4 vezes mais que medições iniciais, diz ANM
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      Trabalhadores cadastrados no Centro 
Integrado de Emprego, Trabalho e Renda 
(CIET) podem concorrer a sete vagas de 
emprego em três áreas de atuação. As 
oportunidades são oferecidas por empresas 
cadastradas na Secretaria do Trabalho.  Os 
interessados devem comparecer a uma das 
unidades do CIET, das 8h às 16h30, nas 
datas estipuladas, munidos de documentação 
atualizada e currículo.

      As atividades promovidas pela 
Secretaria de Esporte e Lazer atendem 
mais de cinco mil pessoas em 75 núcleos 
espalhados pela cidade. O objetivo é 
promover saúde com ênfase na atividade 
física, lazer e mudança de hábitos. Os 
interessados devem comparecer ao núcleo 
desejado portando RG, comprovante de 
residência e atestado médico. Para mais 
informações (11) 2087-6860.

ANOTE

Outro agravante nessa “política” 
palmeirense é o abandono das 
categorias de base

Quando acessamos a página do elen-
co profissional no site oficial do Palmei-
ras encontramos os seguintes atletas: 
Fernando Prass, Jailson e Weverton; 
Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo 
Gómez, Juninho e Luan; Diogo Barbo-
sa, Fabiano, Marcos Rocha, Mayke e 
Victor Luís, Guerra, Bruno Henrique, 
Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Hyoran, 
Jean, Lucas Lima, Matheus Fernandes, 
Moisés, Raphael Veiga, Thiago Santos 
e Zé Rafael; Arthur Cabral, Borja, Car-
los Eduardo, Deyverson, Dudu, Felipe 
Pires e Willian.

Todos eles seriam titulares ou na 

pior das hipóteses, um ótimo reserva 
na maioria dos clubes do Brasil. São 
32 jogadores, muitos reservas de luxo, 
utilizados em jogos de menor impor-
tância, mas alguns deles sequer são re-
lacionados, apesar de terem mercado e 
atuarem em posições carentes no fute-
bol brasileiro.

São 28 jogos oficiais na tempora-
da. O meia atacante Guerra, campeão 
e eleito melhor jogador da Libertado-
res de 2016, sequer entrou em campo, 
assim como o zagueiro Juninho e o 
lateral Fabiano. Matheus Fernandes, 
meio-campista de 20 anos foi contrata-
do do Botafogo no final da temporada 
passada. Revelação do clube carioca e 
com passagens pelas Seleções de base, 
atuou apenas 14 minutos até aqui. O 

experiente volante Jean, que pode atuar 
como lateral-direito, jogou 118 minutos 
e o goleiro Jaílson, campeão brasileiro 
em 2016 e 2018, apenas três jogos.

Com o dinheiro da patrocinadora, o 
Palmeiras consegue bloquear o merca-
do para não deixar clubes rivais se re-
forçarem e joga ainda mais para baixo a 
qualidade do futebol brasileiro, princi-
palmente no setor de criação do meio-
-campo, onde o Alviverde tem nove 
jogadores par no máximo duas vagas.

Outro agravante nessa “política” pal-
meirense é o abandono das categorias 
de base. O elenco profissional não tem 
um jogador sequer formado na casa, ou-
trora chamada “Academia de Futebol”. 
Os “craques” revelados pelo clube preci-
sam desfilar seu futebol em outros gra-
mados, muitas vezes vendidos ao exte-
rior, sem vestir a camisa uma única vez.

Certamente Zé Rafael seria mui-
to mais feliz defendendo o Santos e 
Raphael Veiga poderia continuar bri-
lhando no Atlético-PR, mas não existe 
nenhuma regra ou norma que proíba 
o clube de fazer isso. É até complicado 
acusar o clube de falta de ética, uma vez 
que os jogadores optam por defender o 
Palmeiras, mesmo sabendo da concor-
rência e da falta de oportunidades que 
terão no clube.

Apesar de não conquistar a quanti-
dade de títulos esperada pela diretoria e 
torcida, é inegável que a opção do Pal-
meiras tem obtido sucesso dentro das 
quatro linhas, algo até natural para o 
volume de dinheiro investido. O fator fi-
nanceiro torna o futebol um esporte me-
nos “justo” para todos, mas fosse no bas-
quete ou no vôlei, o Verdão poderia ser 
considerado o bicho-papão do esporte.

O clube é novamente o favorito 
a levar o Brasileirão, que na maioria 
das vezes costuma premiar os melho-
res elencos. Mas Libertadores, Copa 
do Brasil e outros torneios no sistema 
mata-mata, dependem muito mais dos 
11 jogadores que entram em campo e 
ainda contam com o imponderável, 
que pode definir uma classificação ou 
eliminação, e esses fatores acabam co-
locando o Palmeiras mais próximo aos 
demais clubes do país.

Monopólio 
alviverde

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

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
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Galo conquista três vitórias diante de Camilópolis nas iniciantes

FOTOS: LUCAS CANOSA

Prefeito Guti recebe diretoria do Guarulhense em seu gabinete
LUCAS CANOSA - Na tarde da 
última terça-feira (21), o pre-
feito Guti, acompanhado do 
secretário de Serviços Públi-
cos, Edmilson Americano, re-
cebeu a visita da diretoria do 
Guarulhense no Gabinete do 
Paço Municipal. Guti ouviu as 
necessidades do projeto do clu-
be, que atende hoje 600 atletas 
na cidade e garantiu esforço 
para tentar atender. “É um 
atendimento muito bom, com 
excelente número de pessoas 
fazendo parte do trabalho. Eu 

vou auxiliar no que estiver ao 
meu alcance”, disse o prefeito.

Carlos Alberto Fernan-
des, o Carlinhos, presidente 
do clube, comemorou a reu-
nião. “Agradeço ao Guti por 
nos ouvir e também ao Ame-
ricano por todo suporte que 
presta ao Guarulhense no 
cotidiano. Ele ajuda muito. 
Estamos batalhando muito 
pelo esporte da cidade, mas 
não é fácil manter centenas 
de atletas. O apoio é sempre 
muito importante”, pontuou.

O Galo começou em 
cima e logo aos 2 minutos 
abriu o placar com Vini-
cius, que, com oportunis-
mo, aproveitou a rebatida 
da defesa para marcar. Na 
segunda etapa, foi a vez de 
Guilherme, por duas vezes 
seguidas, completar cru-
zamento da esquerda para 
ampliar. Foram dois tentos 
em menos de 60 segundos.

Na etapa complemen-
tar, apesar da vantagem, 
o time do professor Cesi-
nha continuou no ataque e 

Vindo de um empate 
contra o Gremetal com gol 
sofrido no final da partida, 
o sub-9 não sentiu a pressão 
da necessidade do resultado 
e fez um grande jogo diante 
do Camilópolis. O placar foi 
aberto aos 2 minutos por Mu-
rilo, que completou jogada 
bem trabalhada no ataque. 
Em seguida, Nicolas tomou 
a bola na defesa adversária 
e não perdoou. Antes do fim 
do primeiro tempo, Nathan 
ainda marcou o terceiro em 
boa triangulação na lateral.

No segundo período, o 
Galo continuou em busca 

do saldo e chegou ao quarto 
gol nos pés de João Vitor, que 
ainda marcou o quinto na co-
brança de sexta falta.

Já próximo da etapa final, 
foi a vez de Lucas Almeida 
viver a fase de artilheiro e 
ampliar a vantagem. A 4 mi-

nutos do fim, o mesmo Lucas 
aproveitou a bela cobrança 
de escanteio para completar 
e garantir o sétimo do Atlé-
tico. O último gol foi de Bre-
no Henrique, que recebeu de 
frente para o goleiro e não 
titubeou. Final 8 a 0.

Em busca da liderança ge-
ral e 100% de aproveitamen-
to no Campeonato Paulista, o 
time de Márcio Toni enfren-
tou uma forte marcação do 
Camilópolis para conquistar 
a quinta vitória no torneio. 
A contagem foi aberta no 

Sub-8

Sub-10

Sub-9LUCAS CANOSA - Na manhã 
do último sábado (18), as ini-
ciantes do Guarulhense esti-
veram no Ginásio Fioravante 
Iervolino, onde fizeram uma 
apresentação de gala com 
três vitórias, ou seja, 100% 
de aproveitamento diante do 

Camilópolis, de Santo André. 
Primeiro a entrar em quadra, 
o sub-8 venceu a equipe do 
ABC por 6 a 0. Em seguida, 
o sub-9 goleou o adversário 
por 8 a 0. E, por fim, o sub-10 
garantiu o triunfo pelo pla-
car de 4 a 1.

chegou ao quarto gol nos 
pés de Raí, que recebeu de 
Leandrinho e fuzilou. 

O resultado deixou o 
Guarulhense a vontade 
em quadra, envolvendo o 
adversário em quadra e 
criando excelentes opor-
tunidades. Em uma delas, 
Gabriel recebeu de Lean-
dro, o garçom do dia, para 
bater de canhota. E, por 
fim, Marcelinho definiu 
o marcador em excelente 
cobrança de falta. Final 6 
a 0.

terceiro minuto com Willian 
Matheus, que recebeu lindo 
passe de calcanhar de Nico-
las para marcar.

Em outra bela triangula-
ção, Davi marcou o segundo 
do Galo e, depois o terceiro, 
completando passe de Pit-

bull, que ganhou a bola da 
defesa.

Atrás no placar, a equipe 
do ABC não mudou a postu-
ra e continuou forte na parte 
defensiva, imprimindo difi-
culdade ao Tricolor na busca 
dos gols. O quarto e último 
tento atleticano saiu com 
João Vitor, que ganhou a dis-
puta na intermediária e foi 
levando a bola até finalizar, 
sem chances de defesa. Antes 
do fim, Gabriel Gomes ainda 
descontou para os visitantes. 
Final 4 a 1.

As iniciantes do Guaru-
lhense voltam a entrar em 
quadra neste domingo, 26, a 
partir das 9h, diante do Lau-
sanne Paulista, na casa do 
rival.



ÁRIES: Muitos problemas para se relacionar com 
algumas pessoas podem lhe acometer. O seu elemento 
mandante fará com que tenha muitas forças.

TOURO: Sua vontade de seguir em frente e superar fará 
você agir de uma forma bem determinada. O planeta 
Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Você acabará por mostrar uma personalidade 
dúbia e confusa, gerando desconforto alheio. O elemento 
Ar ajudará na sua principal característica positiva.

CÂNCER: Determinadas situações irão lhe chamar a 
atenção para vir a atuar com um cuidado redobrado. 
Você irá ter um sentimento mais retraído neste dia.

LEÃO: No seu coração será elevado o sentimento relacio-
nado a sua verve para o entusiasmo da boa vida. Deixe 
uma marca especial para este seu dia, realize o melhor.

VIRGEM: Caso você venha a expor aquilo que está 
sentindo, poderá receber um forte favorecimento do 
planeta Netuno. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 52

TTT
RETRIBUI
ARREPIAR

AFRODISIA
BIONICAR

CCLAVA
FOCOMOLA

DPETL
EAINCRA
BIZETUN
ERDEMI

C
UBANOASA

EDSANTO
R

ISOTONAS

Exagero se-
xual mórbi-
do, como a
ninfomania

Aquele
que se

dedica à
filantropia

Estudo da
biologia

aplicada à
eletrônica

Arma feita
de um pau

pesado

(?) Garcia,
político
peruano

(?) de pato,
calçado

de mergu-
lhador

Thiago
Lacerda,

ator
brasileiro

Órgão de
Reforma
Agrária

Compositor
francês de
"Carmen"

Thomas (?),
escritor

de "Doutor
Fausto"

Conterrâ-
neo de
Pablo

Milanez

(?) Moore, 
atriz norte-
americana

(?) montes:
em gran-
de quan-

tidade
A do

inseto é 
cartilagi-

nosa
Iguaria

feita com
arroz

colorido

É home-
nageado
nas pro-
cissões

(?)
nuvens:
distraído

Peça de
colchões
Bondoso;

compassivo

O pai do
avô

Interjeição
mineira

(?) uma pestana:
cochilar (fam.) 

Sala de (?),
ambiente
destinado
à concen-
tração nos

estudos

Alucinado; 
desvaira-

do

Eriçar
(pelos) 

Crime liga-
do às ado-
ções ilegais

Recom-
pensa;
premia 

Caracteris-
ticamente
Curral de
ovelhas

A aversão
do perfec-
cionista

Célula-(?): forma-se
no estágio
inicial de 

um embrião

4/alan — foco — mann. 5/bizet — clava. 6/airado.

LIBRA: Neste momento você receberá um forte luz para 
resplandecer toda a sua energia pró-conciliatória. Faça 
com que sua família entre em um consenso. 

ESCORPIÃO: As chamas da paixão irão interagir forte-
mente com suas energias advindas do coração. Lua fará 
você ficar mais sossegado neste momento.

SAGITÁRIO: Os seus pensamento ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 
Muito mais alegria tende a acontecer na sua vida.

CAPRICÓRNIO: Inovações dependerão muito de o saté-
lite Lua lhe ajudar nesta grande e nova fase. Em algum 
momento algumas sensações influenciarão a sua vida. 

AQUÁRIO: Sofrerá uma diminuição considerável no seu 
humor habitual, isso afetará as suas atividades durante 
este dia. 

PEIXES: A pressão arterial que você vem sentindo será 
algo muito interessante para você neste momento mais 
estranho da sua vida.
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DA REDAÇÃO - O artista Gus-
tavo Mioto se apresenta pela 
primeira vez em Guarulhos 
no domingo (26) a partir das 
14h, no Clube Cecap, para 
agitar o final de semana na 
cidade.  Entre os principais 
sucessos que serão tocados 
no show estão “Solteiro não 
Trai”, “Anti-amor”, “Fora de 
moda”, “Ela não gosta de 
mim” e “Contramão”.

O cantor e compositor 
nascido em Votuporanga de-
dilhou seus primeiros acor-
des aos seis anos, e o gravou 

Gustavo Mioto se apresenta 
em Guarulhos no domingo

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

seu primeiro álbum em 2012 
com oito músicas escritas 
por ele. O sertanejo já gravou 
com outros artistas, como por 
exemplo, a música “Eu Gosto 
de Você” que tem a participa-
ção especial da Cláudia Leitte 
e permaneceu por várias se-
manas no Top 10 das melho-
res rádios do país.

Com apoio da Folha Me-
tropolitana, o show pos-
sui pista, área VIP e open 
bar, que acontece das 14h 
às 18h, oferecendo vodka, 
energético, whisky, catuaba 

e cerveja. Quem adquirir o 
open bar terá acesso a to-
dos os setores do evento. Os 
menores de 16 anos podem 
entrar somente acompanha-
dos dos pais.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Data: Domingo (26)
Horário: a partir das 14h
Local: Clube Cecap
Endereço: avenida Montei-
ro Lobato, 3.415 – Cecap
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CURSOSSERVIÇOS

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Dinheiro

Oportunidade

Relax

Máquina

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

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

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

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

CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 .
MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir de 
5 Mil , e prest R$ 250, F.: 
96717-5097/ 4328-5097
SITIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 20Mil + prest. R$ 
500/mês. F.: 4328-5097/ 
96717-5097
CASA 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

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

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
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 VILA MOREIRA 
Próx. Universidade 1 dorm., 
sla., coz., wc. Indep. R$ 
900,00. F.: 99649-0595.

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
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

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. 

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

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

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

LANCHONETE  CENTRO 
Movi. 40.000 preço 180.000 
só  sucos e Lanches. F.:  
99228-2723
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.
VENDO LOJA 
Estação das antenas 
elétrica e eletrônica. Vila 
Galvão. 35 anos no local F.: 
2452-4921 c/ Sr. Laercio
PORTO SEGURO 
Compre seu carro, moto, 
caminhão, ônibus, van , 
imóvel que tanto sonha 
sem pagar. F.: 98705-0244 
Luiz Nascimento E-mail 
juros.luiz.nascimento@
portoseguro.com.br

Guarulhos recebe samba 
de roda no domingo

FOTO: LUCY TAMBORINO

Buffet Meleca promove evento 
de inauguração de TV online

DA REDAÇÃO - O buffet Mele-
ca, na Vila Hulda, promoveu 
no último dia 15 um evento 
inauguração da Elytv, uma 
TV online. Na ocasião foi gra-
vado o programa Elyte na TV 
que contou, além de apresenta-
ções, com a entrega do prêmio 
“Troféu Elyte Premium”, para 
empresários e artistas que se 
destacaram. Entre os nomes 
premiados estão os irmãos 
Caju e Castanha, a cantora Per-
la, além da dupla de sertanejo 

gospel, Mauricio e João Thomé. 
Outros diversos nomes foram 
reconhecidos.

O canal é de idealização do 
ator e humorista Luiz Antônio 
Schettini, conhecido como Luiz 
Kan Kan. A programação pro-
mete ser diversificada e contar 
também com pegadinhas de 
humor inéditas. “Estamos reto-
mando um projeto antigo, para 
nós é um sonho que está se re-
alizando”, afirmou Cris Dalben, 
diretora da Elytv.

DA REDAÇÃO - Acontece 
neste domingo (26) o “Se-
gundo Samba de Roda 
Guarulhos” com o tema 
“Lideranças que lutam pe-
las nossas tradições”. O 
evento ocorre a partir das 
11h no Guarulhão. O in-
gresso custa R$ 50 e dá di-
reito a camiseta e feijoada. 

O projeto tem o objeti-
vo de possibilitar a popu-
lação o acesso ao universo 
cultural afro-brasileiro, 

através do segmento sam-
ba de roda privilegiando 
os elementos da identida-
de cultural, buscando ser 
resistência e união. “Nesse 
evento nós vamos realizar 
homenagens a figuras da 
cultura afro-brasileira”, 
contou Douglas Moura, 
que é um dos organizado-
res do evento.

O Guarulhão está locali-
zado na rua Felício Marcon-
des, 377 – Centro.
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