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O trabalho em equipe da Sabesp com o Saae conseguiu aumentar a vazão das 
ETAs e assim garantir maior regularidade no abastecimento para a população”, 
André Góis, gerente do Dept. de Tratamento de Água da Sabesp

Cinema Pág. 9

Bovespa

‘X-Men: Fênix Negra’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Confira as melhores 
sugestões de presentes 

para o seu amor

-1,42%
95.998

Especial Dia dos Namorados

Dólar

De acordo com o secretário de Assuntos para Segurança Pública, Gilvan Passos, estudos realizados pela Polícia 
Militar, com a participação da prefeitura, atestaram a necessidade dos equipamentos nessas regiões Pág. 4

Bases da PM no Centro, Taboão e 
Vila Galvão não serão desativadas

FOTOS: LUCY TAMBORINO

+1,00%
R$ 3,89

Sabesp renova sistema das 
ETAs para melhorar qualidade 
e distribuição da água

Pág. 6

Estado descarta PPP para chegada do Metrô à Guarulhos Pág. 6

Segundo o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, obras devem ocorrer com investimentos próprios do governo estadual 

+0,41%
R$ 4,35
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ARTE - Os vagões dos trens e metrô do estado se transformaram com a chegada de artistas de rua
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Li ontem numa reporta-
gem publicada nesta Folha 
que essa história do metrô de 
Guarulhos vem de longe. O 
então governador Geraldo Al-
ckmin já manifestara sua pro-
messa de que a linha verde do 
metropolitano, que começa 
na estação de Vila Madalena 
em São Paulo e hoje termina 
na Vila Prudente, chegaria por 
aqui, passando pelo bairro da 
Penha, numa extensão de 14 
quilômetros. Entre Penha e 
Guarulhos são apenas 6 quilô-
metros. Isso ocorreu em 2014. 
Essa promessa fez cinco anos!

O anúncio do governador 
Alckmin deixou muita gente 
animada. Seria a primeira li-
gação do metrô de São Pau-
lo com outro município. A 
propaganda tucana dizia que 
as obras seriam iniciadas em 
2016 para serem inauguradas 
em 2020. Inicialmente, para 
Guarulhos, estariam reser-
vadas duas estações, Ponte 
Grande e Dutra. Beleza, não é?

A promessa, não cumprida 
como se viu, foi renovada na 
última campanha eleitoral.

João Doria, então candida-
to ao governo, se encarregou 
de deixar os eleitores felizes. 
E esperançosos. Quem sabe 
a linha guarulhense sairia do 
papel? Doria garantiu que sim. 
Ele traria o metrô pra cá.

Ao anunciar no começo da 
semana que as obras de ex-
tensão da Linha Verde seriam 
finalmente executadas, João 
Doria esqueceu Guarulhos. E 
ficou por isso mesmo.

Na terça-feira, a assessoria 
do governo do Estado pro-

moveu mais um evento com 
a imprensa, desta vez para 
outro anúncio de impacto: um 
programa para criar um mi-
lhão de empregos nos próxi-
mos quatro anos. No meio do 
encontro, alguém lembrou da 
promessa feita em Guarulhos. 
Era um repórter.

Foi quando apareceu uma 
nova promessa: os guarulhen-
ses podem ficar tranquilos. A 
cidade será incluída nos pla-
nos de extensão do metrô 
numa “segunda etapa”. Pala-
vra do governador João Doria.

Você, prezado leitor de 
Guarulhos, acredita? Vou es-
perar pra ver.

 
Repercussão
Esperava que o assunto 

metrô de Guarulhos fosse agi-
tar nossos vereadores na Câ-
mara que, depois de três ses-
sões sem quórum, voltaram a 
se reunir na terça-feira. Mas, 
nada. Não houve um só pro-
nunciamento na tribuna para 
lembrar que, mais uma vez, a 
cidade havia sido deixada pra 
trás.

O comportamento de Do-
ria tem reflexos importantes 
no panorama político local. 
Dizem que o governador está 
empenhado em interferir no 
processo eleitoral guarulhen-
se. Os tucanos daqui esta-
riam animados com a estreita 
ligação dele com a provável 
candidatura de Fran Corrêa à 
sucessão de Guti.

Vão ter que se cuidar. Pro-
messas não cumpridas cos-
tumam ser cobradas nessas 
ocasiões.

Fran Corrêa (PSDB) como competitiva 
para 2020. E assim seus simpatizantes 
já estão a bombardeando nas redes so-
ciais…

Piada pronta!
O prefeiturável Wilson Paiva (NOVO) 

conseguiu a proeza de se destemperar 
com dois ícones do Facebook em Gua-
rulhos: Demóstenes Lopes Cordeiro e 
Edson Frank. Pode até virar plataforma 
de governo…

Capitalizando
Novato na Assembleia Legislativa, o 

deputado estadual Márcio Nakashima 
(PDT) começa a se destacar. Conseguiu 
aprovar emenda de R$ 250 mil para a 
Prefeitura de Guarulhos investir em in-
fraestrutura…

Será bem-vindo?
O ex-vereador tucano e ex-secretário 

gutista, Eduardo Kamei, tem enviado 
emissários com a mensagem que esta-
ria interessado em retornar ao PSDB…

Touchè!
O deputado federal Alencar Santana 

(PT) conseguiu sinucar Paulo Guedes 
sobre a reforma da previdência. “Se a 
capitalização é boa, por que os militares 
estão fora?”, indagou. O ministro reco-
nheceu o golpe…

Transparência
O presidente do CMS (Conselho Mu-

nicipal de Saúde), Rogério Oliveira, vol-
ta a questionar os horários e a dedica-
ção da secretária Ana Cristina Kantzos 
(Saúde). Talvez seja o caso de agenda 
pública…

Contra a maré?
O NOVO, partido que cresce na clas-

se média com perfil de centro-direita, 
terá um desafio ao disputar a Prefeitu-
ra. A legenda defende o Estado míni-
mo. E o segmento da sociedade mais 
influente em Guarulhos é o funcionalis-
mo público…

Poderosa
Somente uma pessoa que ocupa 

cargo de diretoria na Câmara tem con-
seguido usar o estacionamento priva-
tivo da Casa. Por que (ou quem) será, 
hein?...

Bobeou, levou!
O PT já identificou a prefeiturável 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90



4 Quinta-feira, 6 de junho de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Três bases da Polícia Militar na 
cidade não serão desativadas

Licitação para concessão de terminais e 
pontos de ônibus deve ser publicada este mês

Serviços Públicos estuda concessão de cemitérios

Mais 52 funcionários são desligados do Saae após adesão ao PDV

Manutenções no Casarão José Maurício 
devem ser iniciadas neste ano 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS: LUCY TAMBORINO

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - As bases comunitá-
rias da Polícia Militar do Ta-
boão, Vila Galvão e Centro não 
serão desativadas. Segundo o 
secretário de Assuntos para 
Segurança Pública, Gilvan 
Passos, estudos realizados pela 
PM, com a participação da pre-
feitura, atestaram a necessida-
de das bases nessas regiões.

“Chegou-se à conclusão 
que essas bases em números 
de ocorrência e efetivo são 
maiores, então faz sentido a 
presença delas nos locais. Já a 
base do Bom Clima não. Para 
se ter uma ideia, durante todo 
o ano passado foram atendi-
das 22 ocorrências relaciona-
das a trânsito no local. Em 
2017 foram 18 ocorrências”, 
explicou Passos ontem duran-
te audiência pública do proje-
to da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO 2020.

Segundo ele, mesmo com 
a instalação da Ouvidoria da 
GCM no local onde a base es-

LUCY TAMBORINO - O certame 
que deverá conceder a inicia-
tiva privada os terminais do 
Cecap, Pimentas e São João, 
além dos pontos de ônibus 
municipais, deve ser publica-
do ainda este mês. A medida 
deve economizar cerca de R$ 
1 milhão por ano aos cofres 
públicos. A informação foi 
confirmada pelo secretário de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana, Paulo Carvalho, em au-
diência pública da LDO 2020, 
que ainda destacou a entrega 
de dois corredores de ônibus. 

Com investimentos do Go-
verno Federal, um corredor 
partirá do Terminal Pimentas 
e irá até o Trevo do Bonsuces-
so. “O prazo de entrega é de 

DA REDAÇÃO - Mais 52 funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Gua-
rulhos foram desligados após a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). 
Com isso já chegam a 351 o total de trabalhadores que deixaram a autarquia. 

As novas portarias foram publicadas nas edições do Diários Oficiais do município nes-
ta terça-feira (04) e quarta-feira (05). Após a publicação, os cargos e empregos vagos em 
decorrência do desligamento de seus ocupantes serão extintos.

DA REDAÇÃO - O secretário de Cultura da Prefeitura de 
Guarulhos, Vitor Souza, informou ontem, durante au-
diência pública da LDO 2020, que as atividades de ma-
nutenção no Casarão José Maurício devem ser iniciadas 
ainda neste ano. Souza também explicou que entre as 
metas e prioridades da pasta estão a preservação e me-
mória do patrimônio cultural e a gestão e moderniza-
ção do programa cultural.

O gestor ainda esclareceu que a cidade conta atual-
mente com 17 equipamentos de cultura. Todavia, se-
gundo Souza, com os recursos públicos são insuficien-
tes, muitas atividades somente são realizadas com a 
contribuição voluntária da sociedade civil.

Márcio Cabral, representante do Conselho Munici-
pal de Cultura, pediu que fossem incluídas para o pró-
ximo ano atividades que também atuem na preservação 
do patrimônio cultural imaterial.

tava instalada, a PM manterá 
viaturas para o patrulhamen-
to da região, além de uma 
base móvel para dar suporte.

Durante a audiência o se-
cretário ressaltou os gastos 
que a prefeitura possui com 
os imóveis e despesas da se-
gurança estadual na cidade. 
Para 2019 a previsão orça-
mentária é de que R$ 1,3 mi-
lhão sejam utilizados para 
custear despesas com contas 
de consumo de água, luz, tele-
fone e aluguel para as polícias 
Civil e Militar, além da Junta 

Militar do Exército. “Temos 
uma reunião marcada com o 
governo estadual para discu-
tirmos essa situação. Não da 
para o município continuar 
arcando com isso”, afirmou.

Já quanto a Guarda Civil 
Municipal (GCM) a expectati-
va é de que em 60 dias a pre-
feitura publique o concurso 
público para a contratação de 
50 novos GCMs. Além disso, 
nos próximos dias, também, 
sairá a ascensão para todos 
os guardas que já atuam na 
cidade.

um ano a partir do começo 
das intervenções. A obra deve 
ser iniciada nos próximos me-
ses”, explicou.

Outro corredor, que deverá 
sair do Trevo do Bonsucesso 
até o cemitério com o mesmo 
nome da região, ainda será re-
alizado com recursos próprios 
da secretaria. “Este estamos li-
citando, mas acredito que até 
o fim do ano entregaremos”, 
garantiu. 

Na ocasião, Carvalho afir-
mou que ainda não há defi-
nição ou estudo para reajuste 
tarifário do transporte públi-
co, uma vez que os dados são 
coletados ao longo do ano. Os 
estudos devem ser iniciados 
em novembro.

LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
de Serviços Públicos estuda 
conceder a iniciativa privada os 
cemitérios públicos de Guaru-
lhos. A informação foi confir-
mada pelo secretário da pasta, 
Edmilson Americano, em audi-
ência pública da LDO 2020.

De acordo com ele, o estu-
do ainda está em fase embrio-
nária e outras cidades com 
concessão do serviço também 
estão sendo analisadas. “Es-
tamos entrando em fases de 
estudos para ver se há inte-
ressados. Não é uma questão 
simples porque você precisa 

atrair o interesse de empresas 
do ramo”, explicou. 

Com a concessão, é anali-
sado que a empresa respon-
sável realize a administração 
dos serviços públicos e possa 
também oferecer particula-
res. Outro assunto analisado é 
ampliação de salas de velório. 

Americano ainda afirmou 
que os cemitérios públicos 
não estão com superlotação 
e as ampliações verticais es-
tão sendo realizadas. “Estão 
dentro do planejamento. Nos 
próximos anos estarão numa 
situação tranquila”, finalizou.
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Sabesp renova sistema das ETAs da cidade
para melhorar qualidade e distribuição da água

Expansão do Metrô para Guarulhos 
deverá contar com recursos 
próprios do governo estadualFOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - AXxxxxxx
Xxxxxx ROSANA IBANEZ - DIRETORA 

DE REDAÇÃO - O secretário de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy, afirmou on-
tem que a expansão da Linha 
2-Verde do Metrô até Guaru-
lhos ocorrerá com investimen-
tos próprios do Governo do 
Estado, descartando parcerias 
Público-Privada. “O governo 
vai custear sem a necessidade 
de privatizações, concessões 
ou PPP. A questão é viabilizar 
a retomada do projeto”, desta-
cou Baldy em entrevista à Fo-
lha Metropolitana.

Segundo ele, a escolha 
da expansão inicial do ra-
mal entre a Vila Prudente e 
a Penha se deve às desapro-
priações já realizadas, o que 
possibilita o andamento do 
projeto executivo, que prevê 
sondagens de solo. “As desa-
propriações nessas regiões 
já estão 99% realizadas. Não 
podemos fazer autorização 
de projeto executivo sem ter 
as desapropriações. É mais 
uma questão técnica do que 
política”, disse Baldy ressal-
tando que se as desapropria-
ções em Guarulhos estives-
sem avançadas certamente 

as obras já seriam realizadas 
até o município.

Na última segunda-feira 
(03), o governador João Do-
ria anunciou a retomada da 
expansão da Linha 2-Verde. 
A reativação será feita com 
o início imediato dos proje-
tos executivos do trecho de 
8,3 km e oito estações, entre 
a Vila Prudente e a Penha. 
A meta é iniciar as obras no 
primeiro trimestre de 2020, 
quando os projetos execu-
tivos estiverem aprovados. 
Para Guarulhos são duas es-
tações previstas: Ponte Gran-
de e Dutra.

O governo estadual in-
vestirá R$ 5,5 bilhões para a 
elaboração dos projetos, de-
sapropriações e execução das 
obras civis do trecho. Parte 
deste valor já foi utilizado 
na desapropriação de 96,5% 
dos 226 imóveis necessários 
para a obra. O Metrô ainda 
vai elaborar a licitação para a 
aquisição de 22 novos trens 
para a Linha 2, sistemas de 
alimentação elétrica, sinali-
zação e controle, telecomuni-
cações, portas de plataforma 
e auxiliares.

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

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

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

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

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, 

SACADA GOURMET, 
LAZER COMPLETO, R$320.MIL (REF. R.A)

APTO CONDOMINIO ESSENCE (CENTRO) 
COM 82 M2

2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,2VA-
GAS,COM SACADA GOURMET,LAZER TOTAL, 

R$490.MIL, AC. TROCA (REF. R.A)

 APTO PRAIA GRANDE CANTO DO FORTE
COM 77MTS, 2DORMS., SENDO 1 SUITE, SL. 2 AMB., 

COZ., BANH., SACADA GOURMET, 1 VAGA, AC. 
TROCA EM GUARULHOS R$350.MIL (REF. R.A)

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

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

TERRENO PONTE ALTA
10X25 RUA COMERCIAL, OTIMA TOPOGRAFIA, 

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

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

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

IMOVEL EM GUARULHOS (REF. R.A)

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

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

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

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

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

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

R$350.MIL (REF. W)

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

(REF. W)

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

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

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

INTERNACIONAL R$190.MIL (REF. RO)

CASA PARA RENDA ROSA DE FRANÇA
COM 2 DORMS., SL., COZ., BANH., ENTRADA LATERAL, 
FDS SOBRADO DE 2 DORMS., GAR.02 AUTOS,  PROX. 

AO ZOOLOGICO, R$300.MIL (REF. RO)

APTO SABATINA PROX.  VL. ROSALIA
2 DORMS.,SL.,COZ.,WC., 1 VAGA, R$950,00 AC. 

FIADOR OU SEGURO FIANÇA (REF. RO)

SALÃO COMERCIAL JD. VALERIA
COM 200M2, PROX. SONDA VL RIO, R$4500,00 

AC. DEPOSITO (REF. W)

GALPÃO STA EMILIA
COM 2.500 M2 DE TERRENO E 1.400 MTS DE 

AREA CONSTRUIDA, PÉ DIREITO ALTO, R$24.MIL 
MAIS IPTU (REF.W)

VENDA VENDA VENDA LOCAÇÃO

TEMOS SALAS COM LS, 
PARA LOCAÇÃO EM 

VÁRIOS LOCAIS.

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

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

(11) 96046-6935 (VIVO)

LUCY TAMBORINO - A Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp) tem investido na reno-
vação do sistema de abasteci-
mento e distribuição de água 
em Guarulhos para cumprir 
a meta de garantir o atendi-
mento total da população até 
o aniversário da cidade em 8 
de dezembro.

Dessa forma, a compa-
nhia tem realizado melhorias 
nas Estações de Tratamento 
de Água (ETAs) do Tanque 
Grande e Cabuçu, que atual-
mente produzem, juntas, 360 
litros de água por segundo. 
Em janeiro a produção era de 

285 l/s, ou seja, teve um au-
mento de 75 l/s.

Com as melhorias rea-
lizadas ao menos 900 mil 
pessoas não enfrentam mais 
o rodízio de água desde o 
início deste mês. Para que o 
fim do rodízio seja possível, a 
companhia tem realizado di-
versas obras na cidade, entre 
elas estão duas implantações 
de adutoras: 9km da Erme-
lino Matarazzo, além de 4,5 
Km do Cecap até Lavras. “É 
um investimento gigantesco 
em obras de abastecimento. 
Temos obras por toda a ci-
dade. É um trabalho árduo, 
mas com muitos avanços. 

Por exemplo, não havia uma 
conexão central no Cecap 
e agora, com a intervenção, 
vai ser possível uma vazão 
maior”, destacou Debora Pie-
rini Longo, superintendente 
da Sabesp na Unidade de Ne-
gócio Norte. Outra obra é a 
ampliação do reservatório do 
Bonsucesso. 

“O trabalho em equipe da 
Sabesp com o Saae conseguiu 
aumentar a vazão das ETAs e 
assim garantir maior regula-
ridade no abastecimento para 
a população”, explica André 
Góis, gerente de Departamen-
to de Tratamento de Água 
Metropolitana da Sabesp.
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G A N H E I  U M

10% OFF
PRESENTE

A PRIME SHOES CHEGOU
Uma Megastore & Outlet como nas 

principais capitais do mundo. 
Mais de 500 m² com descontos 

inacreditáveis nas melhores marcas 
de calçados e acessórios femininos.

UM NOVO CONCEITO DE 
OUTLET EM GUARULHOS

Av.Salgado Filho, 1920 

(ao lado do roldão)
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Dia dos Namorados: as melhores 
ideias para presentear o seu amor
DA REDAÇÃO - Dia dos Namo-
rados chegando e muita gente 
ainda não sabe o que dar de 
presente para o seu par. Quem 
está em um relacionamento 
longo, aparentemente já pre-
senteou seu amor com tudo o 
que tinha em mente e as op-
ções se acabam. Quem come-
çou a relação agora talvez este-
ja em dúvida por não conhecer 
a cara metade tão bem ainda.

Mas uma coisa é fato: todos 
os casais pretendem trocar pre-
sentes na próxima quarta-feira 
(12). Segundo os números da 
Pesquisa Hábitos de Consumo 
feita pela Boa Vista para a data 
o gasto médio do consumidor 
com o presente nesta data co-
memorativa será 5% maior 
este ano, na comparação com 
a 2018. Enquanto na data pas-

sada o ticket médio foi de R$ 
278, em 2019 os entrevistados 
esperam gastar R$ 292.

A pesquisa identificou 
ainda que 69% dos entrevis-
tados pretendem presentear 
o parceiro(a), representando 
um aumento de 2p.p. (pontos 
percentuais) em relação ao 
ano passado. Entre eles, 42% 
esperam gastar mais agora do 
que na compra do presente de 
2018. Outros 39% vão gastar 
a mesma quantia, enquanto 
19% preveem um gasto menor 
a data este ano.

Em primeiro lugar na lista 
de presentes, assim como em 
2018, com 30%, aparecem os 
itens de vestuário, seguidos 
por jantar romântico, show 
e cinema (19%); perfumaria 
(13%); joia ou relógio (10%); 

celulares e smartphones 
(9%); informática (8%); via-
gem romântica (7%); flores 

(2%), e chocolates (2%).
Pensando nisso, a Folha 

Metropolitana reuniu algu-

mas dicas de presentes dife-
rentes e clássicos para o Dia 
dos Namorados 2019.
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Confira as melhores sugestões de presentes para o seu amor
Bolsas em Couro Berloques

Kit Relógio Macaquinho

Modelos Ticiane Pinheiro kits e avulsas. 
Grátis brinde uma linda carteira em cou-
ro vários modelos. Os kits contendo uma 
bolsa maior e uma menor por R$ 520,00.  
Bolsa grande R$ 320,00, pequena R$ 
199,00 (ambas ganham carteira).
Loja KGM Finder – Av. Doutor Renato de 
Andrade Maia, 692 – Parque Maia – Gua-
rulhos/SP

Charm “Presente de amor” na cor ver-
melha, de R$ 319,00 por R$ 191,40 na 
PANDORA do PISO L4, Shopping Metrô 
Tucuruvi

Lindos kits de relógio Champion, acom-
panha pulseira com lindos berloques, um 
ano de garantia em pulseiras de prata e 
ouro 18kl, por R$299,99.
Loja KGM Finder – Av. Doutor Renato de 
Andrade Maia, 692 – Parque Maia – Gua-
rulhos/SP

A Bella Ryca oferece o lindo Macaquinho 
de crepe em diversas cores, tamanhos M e G 
no valor de R$ 139,99, além de oferecer  
acessórios para compor o presente do seu 
amor.
Loja Bella Ryca Boutique - Av. Salgado Fi-
lho, 1606 - Centro - Guarulhos/ SP

Relógio Masculino
Últimos lançamentos, grátis brinde 
surpresa. Por R$ 579,99, parcelas em 
até 4x sem juros.
Loja KGM Finder – Av. Doutor Renato 
de Andrade Maia, 692 – Parque Maia 
– Guarulhos/SP

Alianças
Alianças de prata de R$ 300,00  por 
R$ 150,00, na ALIANÇAS LUPA-
TELLI do PISO L3, Shopping Metrô 
Tucuruvi

Rasteirinhas
Na Primeshoes rasteiras superelegan-
tes que combinam com seu estilo a 
partir de 49,90. Loja PrimeShoes - Av. 
Salgado Filho, 1920 - Centro - Guaru-
lhos/SP

Body de Renda
Body de renda bordô, por R$198,00, 
na HOPE do PISO L4, Shopping Me-
trô Tucuruvi

Botas
Para curtir o frio e estar na moda na 
Primeshoes botas a partir de R$ 99,90. 
Loja PrimeShoes - Av. Salgado Filho, 
1920 - Centro - Guarulhos/SP

Camisa
Camisa de corte esportivo, de R$ 
229,00  por R$ 69,90, na VIA VENE-
TO do PISO L4, Shopping Metrô Tu-
curuvi

Av. Dr. Timóteo Penteado,904- Vl. Progresso Guarulhos

(11) 23827032

HAMBURGUERIA
VIRA LATAS

HAMBURGUERIA
VIRA LATAS

Venha comemorar com a gente o 
DIA DOS NAMORADOS,

ambiente decorado, lanches 
temáticos, fondue 

de lanche e 
muito mais.

www.hamburgueriaviralatas.com 

Hamburguer 
de picanha 
180g com 
bacon e 

fondue por 
cima do pão

Macaquinhos

Bella Ryka Boutique

@bellarykaboutique

(11) 98496-6339
Av. Salgado Filho, 1606 - 

Guarulhos/SP

R$109,90
a partir
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Ipea: homicídios de mulheres 
cresceram acima da média nacional

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A edição do Atlas 
da Violência deste ano mos-
tra que a taxa de homicídio 
de mulheres cresceu acima da 
média nacional em 2017. O 
estudo feito pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública revela 
que, enquanto a taxa geral de 
homicídios no país aumentou 
4,2% na comparação 2017-
2016, a taxa que conta apenas 
as mortes de mulheres cresceu 
5,4%. Apesar disso, o indicador 
continua bem abaixo do índice 
geral (31,6 casos a cada 100 mil 
habitantes), com 4,7 casos de 
mortes de mulheres para cada 
grupo de 100 mil habitantes. 
Ainda assim, é a maior taxa 
desde 2007.

Em 28,5% dos homicídios 
de mulheres, as mortes foram 
dentro de casa, o que o Ipea 
relaciona a possíveis casos de 

feminicídio e violência domés-
tica. Entre 2012 e 2017, o insti-
tuto aponta que a taxa de ho-
micídios de mulheres fora da 
residência caiu 3,3%, enquanto 
a dos crimes cometidos den-
tro das residências aumentou 
17,1%. Já entre 2007 e 2017, 
destaca-se ainda a taxa de ho-
micídios de mulheres por arma 
de fogo dentro das residências 
que aumentou em 29,8%.

O Ipea mostra ainda que a 

taxa de homicídios de mulhe-
res negras é maior e cresce 
mais que a das mulheres não 
negras. Entre 2007 e 2017, a 
taxa para as negras cresceu 
29,9%, enquanto a das não 
negras aumentou 1,6%. Com 
essa variação, a taxa de ho-
micídios de mulheres negras 
chegou a 5,6 para cada 100 
mil, enquanto a de mulheres 
não negras terminou 2017 
em 3,2 por 100 mil.

Água desperdiçada no país equivale 
a quase sete sistemas Cantareira
DA REDAÇÃO - O volume 
de água que é perdida no 
sistema de abastecimento 
vem crescendo no Brasil 
e chega a mais de 6,5 bi-
lhões de metros cúbicos 
(m³) por ano, segundo 
estudo divulgado ontem 
pelo Instituto Trata Brasil 
e a consultoria GO Asso-
ciados. A quantidade de 
água é equivalente a qua-
se sete vezes o volume útil 
do Sistema Cantareira, 
principal manancial que 
abastece a Grande São 
Paulo. Em termos percen-
tuais, significa que 38,3% 
da água tratada foi des-
perdiçada antes de chegar 
aos destinatários finais.

Em algumas partes do 
país, o problema é ainda 
mais crítico. O percentual 
de perdas na Região Norte 
chega a 55,14%. Em Rorai-

ma, a cada 100 litros for-
necidos pelas companhias 
de abastecimento, ape-
nas 25 litros chegam aos 
clientes. No Amazonas, o 
percentual de perdas é de 
69% e no Amapá, de 66%. 
No Nordeste, 46,25% da 
água é desperdiçada. No 
Maranhão, o percentual 
chega a 60% e em Pernam-
buco, a 52%. Em São Paulo 
e no Paraná, é de 35%.

Para efeitos de compa-
ração, o estudo destaca que 
na Dinamarca o índice de 
perdas é de 6,9%; nos Es-
tados Unidos, de 10,3%, e 
na Coreia do Sul, de 16,3%. 
O Brasil apresenta resulta-
dos piores do que outros 
países latino-americanos, 
como o México, que des-
perdiça 24,1% da água tra-
tada, o Equador, 31,1%, e o 
Peru, 35,6%.
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      A prefeitura promove no próximo fim de 
semana, dias 8 e 9, das 14h às 22h, Feira de 
Artesanato Especial do Dia dos Namorados, 
no Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão. 
Durante a feira, artesãos e artistas se integram 
aos tradicionais comerciantes de fast-food locais 
e, juntos, animam os visitantes do complexo com 
muita música e o melhor do artesanato.

      A prefeitura abriu inscrições para o 1º 
Curso Condomínios Lixo Zero oferecido pelo 
Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria 
de Serviços Públicos da (SSP). Inscrições 
gratuitas devem ser feitas através do portal 
lixozero.guarulhos.sp.gov.br, até dia 24 de junho. 
O curso será realizado no dia 29, sábado, a 
partir das 9h, na Faculdade Torricelli, Macedo.

ANOTE

Para sair desse ciclo é preciso 
esforço sobre-humano e 
algumas gerações de trabalho

A distância entre a vida de um 
jovem milionário e o cotidiano de 
um garoto pobre da periferia é astro-
nômica, inimaginável. Um tem bem 
mais do que precisa e o outro nem 
tem conhecimento do que poderia 
ter se rico fosse. Para um, viagens in-
ternacionais são comuns e corriquei-
ras desde tenra idade. Falar inglês, 
francês é natural, aprendeu cedo. 
Vivem viajando e amigos falam ou-
tras línguas. O outro é rodeado por 
colegas que mal falam o português, 
detestam ler, seus pais têm pouca 
instrução e vivem mais no serviço do 
que em casa. Suas viagens são raras: 
praia com a família na infância, uma 
festa realizada pela firma onde o pai 

trabalha ou sindicato, pouca coisa 
além disso.

O rico estuda em escolas com 
mensalidades de 3, 4, 6 mil e que po-
dem passar dos 10 mil reais por mês. 
Isso sem contar umas coisinhas que 
as escolas inventam, tipo passeio de 
intercâmbio para Europa, Austrália 
ou USA. Somente com a mensalida-
de desta escola, seria possível susten-
tar toda a família do garoto pobre, 
com sobra. Segundo o IBGE, a renda 
média do brasileiro em 2018 ficou 
em R$ 1.373,00 reais.

O indivíduo alimenta-se, absorve, 
torna-se parte do meio em que vive. 
As circunstâncias, as amizades, os 
conhecimentos adquiridos, a vida 
determina limites que o indivíduo 
não conseguira ultrapassar durante 

toda a sua existência.
A base cultural, o estilo de viver 

deixa claro até onde o rico pode ir 
geograficamente na cidade. Chegar 
perto do pobre apenas por acidente, 
por misericórdia ou para usar esse 
ato como bálsamo para as feridas da 
própria consciência. Os costumes, o 
modo de falar, os interesses, as rou-
pas, o perfume, manterão ricos e po-
bres distantes uns dos outros. Até a 
aparência servirá, para ambos, como 
ferramenta de advertência.

Pobreza não é a falta do dinheiro, 
é a falta de conhecimento, de know 
how para gerar riqueza e bem-estar. 
O menino rico é criado para saber e 
adquirir conhecimento, para gerar e 
administrar riquezas, para resolver 
problemas. O menino pobre não tem 
suporte, nem orientação da família, 
não possui, metas, exemplos, vê um 
futuro promissor apenas como so-
nho distante, e seu universo não o 
coloca como um ser com possibilida-
des reais de vencer na vida. Para ele 
a escola é uma perda de tempo, um 
local para arrumar namorada, para 
se divertir, fugir da chatice de sua fa-
mília e de sua realidade.

Para sair desse ciclo é preciso es-
forço sobre-humano e algumas gera-
ções de trabalho contínuo. De uma 
hora para outra, dificilmente o rico 
cairá ao nível de pobreza do garoto da 
periferia, e o menino periférico não 
chegará ao mundo dos ricos, mesmo 
que ganhe na Mega Sena. Pois como 
eu disse, a pobreza não é a falta de 
dinheiro, mas a inexistência de uma 
base cultural sólida. Para fugir de sua 
sina de mão de obra barata, o meni-
no precisa se desconstruir, fugir dos 
padrões a ele imputados e se matar 
de estudar. Se assim fizer, e seus des-
cendentes seguirem seu exemplo, em 
duas ou três gerações ele terá a chan-
ce de mudar de patamar.

Ao destruir a escola, bater e in-
timidar seus professores, eles des-
troem o frágil barco salva-vidas no 
qual estão e desanimam os valentes 
marinheiros que conhecem a única 
rota de fuga dessa tormenta em que 
vivem.

O valor do saber

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

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

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

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

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

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

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

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

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

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

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

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação
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Duração 113min Dub.Leg. 3d/4dx/MacroXE

Horários - 13h - / 13h30 - / 14h / 14h30 / 15h30 / 
16h / 16h45 / 17h / 18h / 18h30 / 19h30 / 19h45 / 
21h15 / 22h15 / 22h20

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 06 de junho a 12 de junho de 2019)

O HOMEM QUE MATOU
DOM QUIXOTE

EU ACREDITO 

Horários - 20h15 / 22h20

Dub. 2D 91min
Horários - 18h30

Leg. 2D 132min

VINGADORES – ULTIMATO 

Horários - 16h30 / 20h45

Dub. 2D 183min

JOHN WICK 3 

Horários - 21h30

Dub. 2D 132min

GODZILLA II – REI DOS MONSTROS

Horários - 16h10 / 21h45

Dub.Leg. 2D/3D/4DX/
Macroxe

132min

ALADDIN

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
13h15 (somente sábado e domingo) / 14h45 / 
16h / 17h45 / 19h / 20h30 / 21h50

Dub.Leg. 2D/3D 129min

ROCKTMAN

Horários - 14h45 / 17h30 / 20h30

Leg. 2D 121min

MA 

Horários - 14h

Dub. 2D 99min

ESTREIA ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
X-MEN: FÊNIX NEGRA
Os X-Men enfrentam seu inimigo mais formidável e po-
deroso: um deles, Jean Grey. Durante uma missão de 
resgate no espaço, Jean é quase morta quando é atingi-
da por uma misteriosa força cósmica. Quando ela volta 
para casa, essa força não só a torna infinitamente mais 
poderosa, mas muito mais instável. Lutando com essa 
entidade dentro dela, Jean desencadeia seus poderes 
de maneiras que ela não pode compreender nem conter. 

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

JUNTOS PARA SEMPREPATRULHA CANINA 
- SUPER FILHOTES

Duração 85min Duração 108min Dub. Dub.Leg.
2D 2D
Horários - 14h10 / 16h20 Horários - 15h / 17h30 / 20h / 22h30

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Será um dia um pouco diferente, com bem mais 
entusiasmo que o normal. A cardinalidade estará bem 
exaltada neste momento. 

TOURO: Deve tomar a iniciativa sem ficar apático peran-
te os problemas. Se agir primeiro tende a solucionar boa 
parte deles. 

GÊMEOS: Aja de forma mais versátil hoje, receberá muita 
ajuda de Marte. O ar também será um forte aliado para 
destacar a sua capacidade de se comunicar. 

CÂNCER: Seus sentimentos estarão voltados para o 
relacionamento familiar. Marte irá gerar um bem estar 
em você. 

LEÃO: Irá se sentir revigorado e reconhecido por boa 
parte das pessoas que convivem com você. Sua determi-
nação acelerada pelo Sol deixará claro seus objetivos. 

VIRGEM: Estará cosmicamente esplendoroso, se sentirá 
vigoroso durante este dia. Haverá uma grande influência 
de Mercúrio. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Intenção do
neoliberal
quanto a
estatais

O Maluco
Beleza
do rock

brasileiro

Aquela que
é suscetível
a vigaris-
tas (pop.)

Meme da
web que 
ironiza uma
afirmação

Recurso
poético de
Gregório
de Matos

(?) Manzan,
atriz de

"Caminho 
das Índias"

Mal-(?),
sensação
causada
pela azia

Invasor
da Terra,
em filmes 
de Cinema 

"Brasi-
leira", 

em ABL

Competição
motorizada

como o
Dakar

Triste,
em inglês

"(?) Aman-
te", suces-
so de Rober-
to Carlos
Compõe
55% do
volume

sanguíneo

Prescrição
técnica

feita pela
ABNT

De 
tamanho 
reduzido

Local que
atrai o 

consumista

(?) Bello,
atriz 

brasileira

O "outro
lado" do
disco de

vinil

Estado
brasileiro
da Ópera
de Arame

"Love Is
in the (?)",
hit de John
Paul Young

Ilumina-
ção das
barracas
de rua

Lao-(?), fundador 
do Taoismo

Intenção agravante
da pena (Dir.)

Local de Maceió 
com águas tranquilas
Cidade mais importan-
te da Grécia Antiga

Agem como o fiador
de um negócio

Material de móveis
de jardim

(?) amare-
la, doença

virótica
prevenida 
com vacina
Letra da
múltipla
escolha

Um dos amantes 
de Verona (Lit.)

Vade-(?), livro de refe-
rência de estudantes

A pena de
morte
Sala

(abrev.)
Lugar dos guardas
em torres de vigia
Indica o primeiro

inciso de leis

Cada item da grade
curricular 

de um curso

Página
(abrev.)

Símbolo da
dedicação

GOP
PRIVATIZAR
SATIRAATA

UMARAEI
ALIENIGENA

STASAD
FEBRETSE

IAMADAP
XLNORMA

CAPITALÃJ
SLROMEU

AMEIAINÇ
DISCIPLINA

MUOJAIR
GAMBIARRA

3/air — ata — sad. 5/ameia — mécum. 6/atenas — plasma.

LIBRA: Não estará tão tranquilo quanto está acostuma-
do. Algumas indisposições sociais irão te chatear e lhe 
incomodar durante o dia. 

ESCORPIÃO: Andará um pouco em baixa o seu sentido 
de percepção. A lua causará uma influência negativa. 
Estará um pouco mais vingativo.

SAGITÁRIO: A constelação de sagitário está no fim de 
uma transição com Marte. É importante que você procure 
praticar mais o otimismo. 

CAPRICÓRNIO: Se apresentará mais dedicado ao seu tra-
balho. Continue se empenhando para colher bons frutos. 
Aproveite o bom momento que se passa em Marte. 

AQUÁRIO: Sair para fazer um passeio será algo bem 
importante para você alterar algumas situações mais 
complicadas. 

PEIXES: Algumas situações mudaram no percurso deste 
dia. Tente avaliar o que de fato você realmente precisa. 
Poderá agir de forma depreciativa com quem ama. 
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‘Punky, a levada da breca’ ganhará sequência

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - “A menina que 
ilumina toda vez que a gente 
vê. Ainda tenho muito que 
aprender com você”. Toda 
pessoa que foi criança ou 
adolescente no fim dos anos 
1980, ao ouvir essa canção, 
se lembra de Punky, a levada 
da breca.

A história retratava a 
vida de Punky Brewster, que 
é adotada por um senhor 
de meia idade, Henry, e que 
tem um cãozinho chamado 
Pinky. No total foram quatro 
temporadas originais, exibi-
das entre 1984 e 1988.

A Universal anuncia que 

está produzindo uma sequ-
ência da série e Soleil Moon 
Frye, atriz que foi intérprete 
da protagonista, estará de 
volta.

Na releitura, ela será a 
mãe solo de três crianças. 
Durante a trama, ela deve 
encontrar uma jovenzinha 
que a fará lembrar de si na 
infância. Frye, que é a pro-
dutora-executiva, conta com 
a ajuda de David Duclon, 
criador da série original. 
Ainda não há previsão de 
lançamento.

Punky, a levada da breca 
fez tanto sucesso na época 

que ganhou uma versão em 
desenho animado, a exem-
plo de Chaves, de Roberto 
Gomes Bolaños. “Punky” 
recebeu duas indicações 
ao Emmy, em 1985 e 1986. 
Também deu origem a uma 
série homônima de anima-
ção, dublada pelos atores 
originais.

A série é mais uma si-
tcom clássica a ganhar vida 
nova nos últimos anos. “O 
mundo é dos jovens” e “Três 
é Demais” estão entre as tra-
mas que também tiveram 
continuações produzidas re-
centemente.

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

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

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

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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CLASSIFICADOS

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

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 

v
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CURSOS

SERVIÇOS
NEGÓCIOS

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

Dinheiro

EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Auxiliar de Enfermagem. 
F.: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
PROCURA-SE JOVEM 
De preferência masculino, 
que esteja cursando TEC. 
EM INFORMÁTICA, salario 
R$  1.498,00 + Vt., para 
trabalhar em Empresa em 
Guaruhos, enviar  CV p/ 
elaine@renosul.com.br
AUX. PRODUÇÃO 
p/ trabalho em casa, 
ambos os sexos,  s/ exp., 
acima de 18  a., s/limite de 
idade,  of. todo treinamento 
neces., pode  ser feito em 
suas horas  livres ou em 
tempo integral.  Of. ajuda 
de custos R$  1.150,00, 
prêmios por produtividade 
s/ sorteio. Vagas p/todo o  
estado (11)4210-2322 ligue 
s/compromisso

EMPREGO

Contrata-se

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

PUBLICIDADE LEGAL

Esoterismo

CASA (NOVA) 
PRIMAVERA 
2 Comôdos, Terreno 5x32 
R$ 90. Mil . F.: 2404-2620
MOLEZA DA SEMANA 
B. Vista 6x25, Ótimo Local 
2 dorms. + deps 2 vgs. 
+ edicula R$ 220. Mil. 
F.2382-8300

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ALUGO ( URGENTE ) 
Galpão 300mts² c/ 
trifásico,+ dependencias na 
Vl. Galvão. F.: 94004-1714 
whats. Dir. c/ prop.
SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620
CASA TRANQUILIDADE 
2 Dorms., sem vaga de gar. 
R$ 750,00 F.: 97894-2641 
zap. c/ proprietário, aceito 
depósito

CONSÓRCIO 
Cota Contemplada, carta 
crédito R$ 32.900, Falta 23 
parc. de R$ 650, transf. s/
juros, pode comprar qquer 
Veículo. Quero R$ 21.500 
e pago a transf. 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.
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

JD. STA. MENA MOLEZA 
10 x 25 Casa Resid. ou 
Coml. junto Av. DrºTimóteo 
c/á R. Cachoeira R$ 498 
Mil. est. imovel (-)valor Doc. 
ok 2382-8300
TERRENO 10 X 25 
Doc. ok, ao lado B. Maia 
R$ 370 Mil . est. prop. F.: 
2382-8300
TERRENO 10 X 25 STA. 
MENA
Construido precisando de 
reforma. F.: 96587-8868
GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Terreno Plano,10 x 40  
R$ 160.Mil. Escritura 
Registrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
TERRENO PLANO 
Cidade Soberana, 5x40. 
R$ 110 Mil c/escritura. F.: 
2467-3585/ 2469-0108 
VENDE-SE 
Av. Coqueiral, Seródio. 2 
Dorms, sala, coz. WC e 
gar.p/ 2 Auto. Aceita carro 
como entrada. R$ 130 mil. 
F.: 2467-3585/ 2469-0108

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. LUIZ PAULO ALVES- 

CTPS 19576 - série 312 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. 
LUIZ PAULO ALVES, portador da CTPS 19576 - série 312- 
SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Dezembro /2018, dentro do prazo de 24hs a partir desta 
publicação, isso não ocorrendo, estaremos considerando 
rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que 
tentamos o envio de telegrama por três vezes sem 
sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

 A PARTIR DE
 140MTS² C/ 

INFRAESTRUTURA 
COMPLETA

KalladoF. 97619-2010

Ruas asfaltadas , água, 
esgoto, drenagem e 
iluminação pública.
Bairro Planejado  Peq. 
entrada + saldo em 180 
meses. 
Registro por conta da 

construtora

LOTES EM GUARULHOS 

94745-7749
5583-2905

Relax

Serv. Públicos , 
Mun.,Estad. e Federais , 

Aposentados Pensionistas 
Ubs. de saúde, hosp. e 

escolas Policia Militar Civil 
e Fed. Orgãos Publicos em 

geral 
DINHEIRO EM SUA MÃO EM 24HRS

Solicite Agora o seu 

 2788-3436
98995-0997

APROVO CRÉDITO 
De 3 mil a 150 mil. Libero 
Fgts e cartão construcard,  
baixo restrição 4211-1400 MIKIE MESTIÇA  22A. 

Massagens,olhos azuis 
e bela. F.: 99025-
7977/96613-0558

Máquina

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

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.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Prefeitura retira 270 
pneus e 124 caminhões 
de sujeira da cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Nestes primei-
ros quatro meses de 2019, a 
prefeitura retirou das ruas e 
outros espaços públicos da 
cidade, 124 caminhões (620 
m³) de sujeira de pontos de 
descarte irregular, bocas de 
lobos, travessias e córregos 
da cidade. 270 pneus descar-
tados incorretamente tam-
bém foram retirados.

Durante a limpeza, resí-
duos como madeira, vidro, 
papel e metais são separados 

e encaminhados a recicla-
doras da cidade. Já o rejeito 
(tudo o que não pode ser rea-
proveitado) é levado ao aterro 
sanitário municipal. O balan-
ço do trabalho realizado pe-
las administrações regionais 
Pimentas, São João, Bonsu-
cesso e Cumbica Industrial 
foi divulgado ontem pela Se-
cretaria de Serviços Públicos.

Os números do primeiro 
do quadrimestre incluem ain-
da 4 km de pintura de guias, 

construção de calçadas e ma-
nutenção do pavimento em 
lajotas; conservação e casca-
lhamento de mais de 51 mil 
metros quadrados de vias 
e estradas de terra; manu-
tenção de 126 bocas de lobo 
e poços de visita (reforma, 
construção, substituição de 
tampa); roçagem e capina de 
28km de margens de rios e 
córregos, vias urbanas e áreas 
públicas, com a retirada de 38 
caminhões de capim.

PEV Presidente Dutra inicia operações
DA REDAÇÃO - Já está em funcionamento o Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV) Presidente Dutra, na avenida João Bassi, 707 
(esquina com Rua Maria Paula Mota). Com este, agora são 20 
PEVs onde a população pode entregar de forma gratuita e am-
bientalmente correta entulho, madeira, metais, vidro, isopor, 
papelão, podas de árvores e demais materiais que podem ser 
reciclados.
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